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فمض

أنىيمكئ،لهديالهلاة،نالبشرى،لمخلىقهلهفىمااعجب

للمثرالهلأةتكونأنيمكن،لخبىواداة،،لضلالالهاةبللالها"كلون

.سواء

نابدلالفرينالقرنهذافىبالملمالثريةضلتهناومن

لحاربةللاحاالعلماقخذولقد.واليقينالهدىالىالعلميقودما

طريقينالحربواقخذت!..المؤمنيننفوسفىومطاردقهاالعقيدة

يمنعهاالتىامبرىالجامليةعنديلتقيان..النهايةفىيلتقيان

الثياطينورا!ممنوتباركهالأنفهمالناس

مننشا!دين،نتقول"علمية"نطريلت:*ولمطريق

نافينبضمشريةطفولةعلىسيطراطللىين؟لجكلومن؟لضعف

والاط!خرافةمنكانماو!فى..للعلممكانهاليوميترك

فى"ممولة"،نىققولكللكعلميةنظربك:،لث!ىوا!ريق

علىو*جتم!عية*قتصاريةبعنطيتتقومثي!حل؟ممالم
علىتقومكانتالتىللتنظيتمجالهناكيعدفلمعلميةاسس

فردىوجدانوهويصيبوقديخطىءقداللىىالدينىالوجدان

اللىرةعصرفىالراقيةالجماعكلتنظيميصلحلاحالاىعلى

ا؟.والصاروخ
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مراحل:ثلاثالىالبثربةتاريخفىويدقمولقد

حم!ئم..العلموعر..التديئوعر..الخرافةعصر

المرحلتيفعنقخلحتانناعلىافطانحمداو"لثيراالله

العلمفيهايظللناالتىاثالثةالمرحلةودخلناالأبدالىالأوليين

الله-وحمد..الطريقلنافترالمعرفةاضواءفيهالاوتقح

ظهرعلىاليومالاحياءمنالملايينمئاتاث!يطانحمداومثله

وافطلقو\سواء"الماخر"والئرق"المتحضر"الغربفىالأرض

جهالة.بهقيدتهمالذىالقيدذلكعنويتفلتونالدينمنلشلخون

الجبارالثرىالعقلبكرامةاليوميليقيعدولمالغابرةالأزمان

واطلق.الذرةوحطمالمعرفةاسرارالىوعلوقدبهميدايظلان

الرهيبالمدمرالفاءلتهحدثطاقتها

ن*ولملاا*..نقيضطرفىعلىوالدينالعلم!كلمازاومن

باولين.فيهيستظلطريقفىيسيران*نسلنعلىالمستجلمن

بين.،لرهيبالعر،عذلك،لماضىفىقمولماد،*..سواءو،لعلم

8..1لحنيف*سلام4بزوقبلوالعقيمقالملم

طدينية،لعقثدسبسلةلى*خبهـةالحلقةهو*سلامكانواذا

!..سبقتهكلتىلهعقلالدلموقفمشابلأالعلممنموقفهكانلههل

نتيجةمن!يهابدلاكانعئيفةععلرك؟لطموببنبينهقعتوهل

وضع-فىثفسهم؟لناللوجدهلخر2بمعنىيو..المحاسمة
..ك!(لطموبين*سلامبينالخيارنم.هيفبدلا

البحثموضوعضمنستكونالاسئلةمذهكلعاورالاجابةان

نوعى1الاصلام-،ريخفىيقملمانهن!امننقررانبدلاأنهبي!

فانه.الانصاتمنبدلان13واذاالملممعالمراعأنواعمن

الىلبيللاالتىالخالدةانريخيةالحقيقةنقررانينبهض

الاسلامانوص،برمتهاالتاريخيةالحقاثق"لهلبانكارالاافكارها

الجديدصالانانيةالمعرفةإالحديثللعلمقدمواقدوالملمين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ومفخرةبلللسلمينومفخرةللاسلأممفخرةنيكهانيمكنسا
ن*نذكرهاالحقيقةمذه.والأزمانالقرون!.علىذاتهللعلم

فيمااتاعهاومدىحقيقتهاوتبيانتفميهاوسنعرض.مجردة

بحثمنسيلى

مناحيريجعلاللىم!ببهوفماكنلكرم*!كاداومن

*تهمقفصفى*سلامضعونلهحديثطصرفىو،لطماء"افكرين
*..والمعرلهةاللباسم..،لبشريةحيلاةعنبميزلليجملوه

بالعراعلتذكرناالوراءالىبناتمودالؤالهذاعلىولاجابة

خلفهاالتىالروالبانلناوتين.والكيةالعلمبينالمرير

مماوالمفكرينالعلماءنفوسفىغائراجرحاتركتقدالصراعهذا

التىهىالملةهذهولعل.ديناوعقيدة!دلبعدهمنينذونجعلهم

الىمانلةآثارهاتزاللاالدينالهمهاعقدةالهلماءنفوسفىخلقت

لأيام-مذه

؟..لالهلامحربفىالوحيدةالملةصفقطهذهملومن

العقيدةبامرتتصلوصالنفوسفىتكمناخرىعلةفهناك.إ!.كلا

يكنهاوضغينةحقدمنالنفوسكوامنتئرلأنها.وعىوبف!!وس

جانجااميةقنحيةفىالعلمفجحن1فبعد،للاسلامالناس.هؤلاء

ناالغربعلماءعلىيمزأصبحوالمدنيةالحضارةعالمعنوعزاكا

الناسمؤلاءيتطيعومى!إدينى001خر3دينمعالملميتعانق

،الظلامععورنىامنيةمناللافهمنالكماالالهلاممنينالواان

!وضعوا..عقيدةكلعلىويتهجمون،دينكليحاربوناخلىوا0

الاللاميضيعمىالأخرىامفةنىيلأديانكافةتقابلهكفةفىالعلم

..العراعلجةنىامنيسةضاعتكما

علىتلكخديعمفمنرضفىالمضللونالضالونهؤلاءنجحولقد

منظهرلقدحتى،نظرهمبوجهةافتنعوايناللىالمسلمينمن"مثير

ادعاءهومالإسلامعلىينكرمنالملمينمن"اثعشين"طبقةيهين

مجاراعنوعجزعنهوصدالملمتجاهجمورمن.وافتراءعيه
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الحديثةالحضارةعنوقخلفوجههافىووقوتالحديثةالمدنية
يظرواأن،(،ثعقببن"مؤلاءعلىينبض!لانانهبيد.إ!.ومحاربتها

المفكرينموقفطمنهاموقفهمليكونالثبهاتهذهئهمجااينمن

لأعلاء

هىافغهممنالمسلميناعابتالتىامارثةهدهأنوالواتي

توضيحعلىباللهمتعيناالبحثهذائامتابةالىدفعتشالتى
تنفممن1يمكنلا.والتىب!لاللامالعلمتربطاتىالوفيقةالصلات

رئدهالىيثوبانالمثقفلثابنااهيبومى،لأياممرعلى

لاللامحظرةالىويرجعوالمحااةالتقليدثوبنفسهعنوينزع

القويموالمنهجالصالحةالعقيدةظلفىيلأمامالىالملممعليسرر
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الأودالفصهل

تجلابرساترمار!عفرالرب

نبداانبدلاكانالعلمالىلاسلامبدكلوةيملقالبحثكانلما

ارضفىالخصوصوجةوعلى،مال!الاقبلالعلمعنبالحديث
الجديد.الديندعوةفيهابدأتالتىالمرب

البيئةتحدثهالذىالأثرمدىنلىكرانيجبالمقامهذاوفى
فيهايعثىوالتىالمجتمعتودالتىالاجتماعيةوالحالةالطبيعية
صحراوبةقاحلة،بيئةالعربفيهايعيثىكانالتىوالبيئة.ابنهوه

من*مطروقةيخرجعلهامماالحياةصورمنصورة!للمنخالية

الأئرالظروفلهلىهوكان.عابرامروراتمرالتىلقيلة1القوافل

عنبعيهدةاوبلأدممخارجحضارةبكلالعربعلاقةقطحفىامير

بينم.الريصةالمواصلاتوسائلوانعدام*تصالثعلةاقطارهم

ينهمتربطقكئلمالصحراءملىهفىيعشونيناللىالعربوحتى

علىحالمجقرونلالأنهمالجوارغلاقةكافتولوعلةاوعلإقةاى

خر2الىمرعىمنمتنقلينيعيث!وندائمافهم.مكانفىيئتونولا
تجمعهمولاواحدلواءتحتمنطوينعروحوانجهمملاربهملقضاء

..عقيدةأوفكرة

الاراسبهابوكلالعلمانيثرمنطقيايكئلمالبيئةهلىهفى
ولابلسبيلااليهاواتخلىانيشطيعونلاعنهممقطوعةالعلم

قجاءماقلكحالتهموصففىقيلومما.أبد\ذلكالىيعون

http://www.al-maktabeh.com



طعربتاخرثد":أميناحمدالاستاذللهرحومالالهلامفجر"تاب
عيشةكثرهموعالثيالبماوةعببموغئبتالحضارةفىحواممعمن

يسكنوفهاالتىبلأرضيتعاونولامكلنفىيقرونلا،رحلقبلألل

،لخيثمواسميترلصوئىهمبلالزراعيفعلكماوثيقا،تصالا

يبذونىلا،المرعىيتطلبونىوابلفساءمنلهممابكللهيخرجون

،نما،محضراهليفملكماالطبيعيةبيثتهمتنظيمفىعقئياجههمه

،رتقبو،*ورعو،ا!رو،فانوالسماءيلارضتفعلماعلىيمتمصرن

وبسلمهه!مهيرقىبالنىالمميشةمنالنىهذ،وليسمقمر

واستخمم،لقر،رعيشة،لضدة!ىيسلم،نما،الحضارةالى
."مجباةشئونتنظيمفىطعقل

عنقحدثنااذاالالهلامقبلزكرللمربيكئلمفانهوهكذا

بلفحسبقلكليى،العلومفىاثراىلهعيكنلمفانه.الملم

عقولهماتجاهبامكانتلوحاشارذاوبادرةايةعندهمتكنلم
العلمية.الوجهةالىالساذجة

فاتبظلهويظلهملوائهتحتالمربيجمحشىءهناك"لانواذا

تروجلاالتىوالأباطيلوالأصاطرالخرافاتلوىليرالىءهذا

وخيمالجهلجذورفيهاتعمقتالتىاليئاتفىالاتثرولا

الاطرهممنلناققصالتاربخكتبهىوها.الضلالظلامعيها
هذ؟راص-وفىالموتىتحيىضجرةفيهجليبهابالهندارضعن

هذهمثلان.لهنة"فستةمنذقعثىالناسمنامةالجبل

منامبارالرجالعنفضلاالحبالطفلعلىقنطلىلا!لأسطورة

..المربثايخ

فىليذيكنفلمالعربعندالطبعننتحدثانالخريةومن

وليدجاءوانماجماعيةاوطويلةتجربةوليدولاءلميةتجربة

بشاهدةحتىولوعهلهالعقلفيهيممللاالذىالأعىالتضد!
نحصار1وافقهمفيقعنبل..جهانهمعنيذكرومما.نتافجه

رقبةفىالموتىعظامبتعليقالجنونيعالجون"لانواانهممه!فق
ملابسه.فوقليغموهار1الأقذويجمعونالمريخس

-12-
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حتىفيهايكونانيمكنقجربةوليدذلككانهل..ترى

عجردخىفيهايكونانيمكناوال!لاجمذابعدبالثفاءادعاء

العلاج0هذابتازصحاتهتطورلملاحظةالمريضبمتابعةادعاء
قبيلةصوانماذلكمنشيثايى..إ!"للا..1،00المغحك

..إ!مرةت1ذذلكقفملراوها

ا!يميعلحمى،لمربعندالطبعنالمثالهلاسقناولقد

مرلهبةالطبمنادنىلكونانبدلاالملوموبقبة،لطوملبقية
الئتائجبعضابىاحياناالوعولفىياعدبطبيعتهالطبلأن

يئةأىفىالناسباحتياجاتالوثيقةلعلاقهعقلىجهدبغير
...كانت

كتابهفىالبلاذرىيرويهمماالتامجهلهمبلغعلىادلوليى

عشرسبمةقريشوفىدخللاسلامان":فيقول(البلدانفتوح)

.وعثمانطالبأبىابنوعلىالخطاببنعمر:هميكنبكلهمرجلا

".......عفلنابن

*لهت.قكا...)):بقولهنوفلالرازقعبدالاستاذويعلق

لهيهالش،لحجازفىةر!صهللهاكاناننىوهى...!يش
واهمية،متبةر!نلو.بغيهافببف..كلألباعثرسبمة*

مثلبحاملبالسهموالرمىامتابةيجيدمنكليلقبكان!تابة

((.....عبادةأبابنسعد

1100علميةفهضةذلكبعدالعربلهؤلاءيكونانيمكنفهل

فىال!زيزكتابهفىوتمالىسبحانهاللهقالالذينوهم

وأسدر*ونفافاكفرااشدب1"عر):منهمنريقعنالتوبةيورة
حكيم،عليمواللهرسولهعلصها.نزلماحعوديعلموا

فيهموجلعزاللهقولهووهذاالأعرابهمهؤلاءكانأذا

يقولفىهكذا..لا..؟..حضارةلهمتكونانالممكئ0منكانفهل

للتنويهالمقاممذافىالفرعةقفوتناولا..الواقعولهدالتاريخ

-13-
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نهضةبناة،وروادعلم-!وياللعجب-منهمجعلالذىالاصلامبعظصة

روحبتجددتخددقائمةآثارهالتطلعالميةحضارةومؤلى

حيثالعظيماللهوصدق."اللهباذنانجافهانفوسفىالاسلام

يه*2عليميتلومنهمرسولا*مينفىبمثطلىوهو)):يقول

ضلاللضفبلمنعو،ن،ووالحكمةطكتبويطممويزكيهم
."مبين

-)1-
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ثافىالفصهلا

العلىمىاكنيسةعوقف

كماقكتهفلمالتى.امنيسةفىممثلةاوروبافىالميحية!نت

للانطلاقالروحيةبالدعوةالميحيةقعاليمحبمتوقعاكان

الأنبياءفىعورتهترتمالذىالمئلعالمفى!اوالتحليقبالبثرية

البثرارواحبهاتقيدالهيةهملطةلنفهاادعتبل.والقديين

الدكاتوريمةحدذلكفىبلغتلقدحتىنارمنبقيردوعقولهم

والتعذيب.التنهكيلهوسيصيبهاعندماالطاغية

والتماطفوالتوادالرحمةمهبطامنيةاعبحتوهكذا

عليهميفرض..ومنامهميقظتهمفىلأفراديطاردلعاغولا
زعمواالذينالدينلرجالالمذلالخضوععليهمويفرضلاتاوات

نأكلهذلكعلىويزيد.البثرلبقيةليتقداسةلأنف!هم

والاعليهاالخروجيجوزلامقدسةلماويةافكاراعيهميفرض

عليهووجبتوبالميحيةبامنيةكافرايعتقهالممناعتبر
اجمعين.واناسوالدولةالباباولعةالربلعنة

فمذبوالأرضبكرويةقالواعلماءيلأخيرةالطانفةهلىهمنوكان

التى"،ثعس!ةمضهلق"بخالفونلأنهمقكبلابثعبهموفكل

هلىهوباسم!إ.السماءكلمةانها:وقالتامنضةاحنفنتها

سلطانمنآمنةومىالجرانمبأثىتقوماميسةكانتاملمة

العدالة.سو!عنبعيدةالحق
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اميسةظلفىوالعلماءالعلمحالةعلىالعارخةالأمئلةومن

فص،ئىوسسفى"الصحافةحريةعنملتونرصالةفىجاءصا
محعمعسفحيث*خرىالبلادفىوسممتهرايتهعماشيئا

سميمايمتبروننىوكلو،هناكطعلماءبمفيجعستلقد،التقنيش

الفلاسفةموطنيعصرنهاللىى،لبلددلكانجلترافىأعيشلأنى

لهتىطلليلة،لحالةعلىطنواح*لهملاعملهمبينما*حر،ر

*يطعيينالطماءهمةيثبطساوهلهبينهم!علماليهاوصل

،لهقنجرمثببرةلهسنينهل!فىشيء6لهتاجعمماكوادى
ورايتهوزرتهطعظيمويل!ياجهناكوجدتولقد..والهاهنة

رجاليقولهمالهكريايخالفيلاله،لتقنيثىمحعمسجينك!لا
."طضيةالمسهللفى،منيسة

بينالصورةهدهعلىالمراعيقومحينشكنمةيكنولم

منكانفقدتعدولاتحصىلاالعلهاءمعالكيسةوماخر

اجلةمنالفثلاثمائةمنبا"لئرالتضحيةالعقلىجمودهانتمائج
حتى1080عامحوالىمناىترنونعفترونلهبعةفىالملماء

و!دامبايلاوباتريزىوجاليهليودندولوامثالمن1820عام
وغيرهم.نوبرينو.وجيوودا

بينالصوردهذهعرالعراعيقومحينلهثكثمةيكن.ولم

العلميثتهبماالناسيؤمنانالتجريبىالعلموبينامية
الانحةالفرصةهذهينتهزواوانامنيةققولهبماويكفروا

امكواوقدالفظيعةودكتاتوريتهااميةطغيانوجهفىفيقفوا

وينزعون"ليانهابهويزلونوهامها1بهيحطمونالذىاللاحبأيديهم

هوالجباراللاحذلكوكان.بهاالمؤميننغوسمنقدالهتها

.،لعلم.

ر"دعانبعدالعقلىالملمقهرامامالكنيةر!متومكذا

قطب:محمدالالتاذيقولذلكونوالنارالحديدبقوة.امامها

حيندارونيدعلىكانتامنيةأصابتزلزلةاكبرولعل"

أيدىعلىذلكبمدالضرباتوتتالتلأنواعأصلفىنجظريتهخمادى
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ولم.تتهاوىواخذتامنيةهيةفترنحتوالباخين،لعلماء

علىه!فنيفرضالذىالجائراللطانذلكحالاىعلىلهايمد

.لعقولاوثرلضص،

بينالمريربالصراعينضحالعلممعامنيسةتاريخكانوهكذا

والتعذيبالتنكيلولهائلالغفيهاهمتفدتلدودينعدوين

تقودكانتالتىالمشازةلنخبة،100ولمن..والثريدوالبن

الطبيعيةوالقوانينوالفكرالممرفةنجورالعلمطريقفىالضاس
منامنيةموقفيحتاجهل!إ..ترى."العلميةوالتجربة

بفرفلألهالؤالهداعلىالجوابواترك..أآتعليقالى،لملم

..جوابالىحاجة

اضطهادعلىترتبتالتىالخط!ةالنائجذكرمنبدلاانهبيد

ماذا!إ!..العلمأمام1اخيرر*لمتاند!بفماذا.للعلم،منيسة

الستارعنهليكفالكيةسلطانوجهفىالعلمقامانبمد

ويحطمالعارمنباكليلالكيسةليتوجواخيراالقناعدونهويمزق

المتعطثةالفف!ةالجموععنالقيهدويفكوالطفيانالظلمصرح

.،ا!دواءوالعلمالحرية،لى

اركانتقوضتفعندما.للميحيةممثلةامنية"لهانتلقد

واذ.الميصالدبندعائممعهاتقوضتالعلمبمعاول،منية

فقدالوقتذلكفىإوروبافىالأديانمئلةهىالم!يهحيةكانت

فىالعقيدةوتزلزلتالناسقلوبمنالدينجذورايضااقتلعت

واتههلغررنىومناكهناعروحهاوقهاوتعيفازلزالانفوسهم

ترونعبرامتداقدوجبروتهاامنيةسلطانكانولما.تؤدة

فقدوالحرمانامبتمرارةفيهاالناسذاقالزمانمنطويلة

الثورةأحدثتهالذىالخطرالفمللرديكونانالضسورىمن!لان

مداهياخدحتىالزمانمناخرىلغرونيحتاجعميقااثراالعلمية

ووسطالخضمهذاوفى.والعقولوالضمائرسوف!نلاوالقلوبئ

والتهغللخريةمثارادين!لل..الديناعحالثورةعده
.ولالهتهجانوالاخقارواتنرو*زدراء
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التىالميحيةاوروبانىالطبيصالفعلردهوهذاكانواذا

.هناكامنيسةيدعلىوالهوانالذلمرارةطحنتها

اذابل.العراعهلىاعنالبعدكلبعيداالاسلامكانواذا

كلليسبرالانانفيهينطلقالذىالحرللعلمداعياالاللام"لان

الوهميةالفرقةهذهلأتاذافلماذاعنانكلمهويبلغغور
.100العلموبينبينهالمعطنعةوالجفوة

الأعىالتقليدنتاجمنالا.الجفوةوتلكالفرقةهذهتكن3

الغربعنياخذوهو"المظخر)،الثرقعليهصارالذى
بيرفراحواالثرقيينعقولالغربىالعلمبهرفقد."المتحضر"

للظروفمراعإةدونشىءكلفىالغربتقليديحاولونتمقل

يعانىالرقكانولما..ا!هناكعنهناقختلفاتى.والملابات

ينقلأنعليهالععبمنكانفقدولاجتماعىالغكرىالركودمن

الىفتحولومشقةجهداووعملجدالىيحتاجماكلالغربعن

.المزموتومنبالهمةقهبطالتىالنفايات

الجميل!وجه.وهومعلمىالشق،لمسكينالثر!ترلرلقد
فىمتمثلا،مئيبوجههامنهاواخلى،لحديثة!فربيةللحضارة

لظرولههمهئ!بملم6شصارصاحبت،!نىالهحمةالمادية،لفلسفة

8.ث!حاللىىفما..ل!!خاعة

يملكومنهالعلمالىمفتقراالغربالىالرقتوجهلقد
عادومنهكيانمنتجضمالهيحفظانوالعقيدةالدينمنرصيدا

فىمه..العلمالىمغتقرا"دانكماعادفعم..حنينبخش

منالوفاضخاوى،لعقيدةمنمفلا..الدينلرصيدصتهلكا

.النجاحمقومات"لل

الالهلامتربطالتىالقويةوالعلاقاتالمتينةانوثائجانمحكللى

عهق1يدركهاانالرقعلىيجبكانوالتىربا!اوثقبالملم

واضحة!شبينالارادةملوبالعينينممصوبكانأنهلولاادراك
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هلىانهايةنىن!1يهمناوالذى.صفحاتمنسيلىفيماجلية

صووالعلماميةلصراعالنهائيةالحصيلةنجينانالفيل

انقاضعلىمكانهااخذتقدبخةماديةفلفةانباختصار
وواقعيلأرضطينفىغارقةماديةةف!لف.معاوالدينامنيسة

متقدةالسماءعنالانقطاعقماممخقطعةالئهواتودنىالحواس

مننعانىالمعرهلىافىنزاللاواننا..والارتقاءالععودلألباب

مقوماتها.صميمنىلانسانيةاصابتالتىالمروعةالنكبةهذه
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لعالثالفصا

هـعوللملىا!ات

للنبىعريحاامراالأمبتالوصبهانزلآيةاولقكنلماو

بالقلمالتعلمالىوتدعوهبل..يقرالاالذىوهو...يقراان

الدعوةمناكثروالمعرفةللعلمتكريمهناكفهل..لئهيا..

علىالوصبهانزلالكريمالقرآنآياتمن،يةاولفىاليهما

لأمينالنبىاللهرسول

اقر،.ق!عمن*نسانخلق.ق!خالررربكباسمافرا"

."يعلملمما*نسانعلم.بالقلمعلماللىى.حرموربك

صادحاونداءمدويةصريحةبداية!ياتهذه"لانتلقد

والالهتنضاجوالاصتا!والتأملوالتدبروالتفكربالنظرللانان

.الاسلامحىفىللعلمحافلاونصراجديدا!حا!لهانتكما

لفضلالبليغالبيانبهنا1ءةبالقريلأمراللهشفعكيفتامل
؟لىالجهلفمةمنواخرجه،يململمما*نسانعلمانه.،لقلم

المبمرة.؟لهدهية؟لىطمانجنة؟لممياء!لالةحيرةومن،العلمنور

فقد.الحدهذاعنديقفلمبالقلمن1القراحتفالانعلى

و،لقلمق))حيثيقول:فاقمافضالهمنانيبغعليهاللهشاء

اللهصبيلفىالجهادمزلةالملمطلبوانزل".يسطرونوما

لهرقةكلمننفرلهلولاكالهةلينفرواالإمنونىكانوما":فقال

،،؟ليهمرجعوااناقومهموليننرواالدينفىليتفقهواطلألفةمنهم
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حوادامريمالقرآنفىوثتقاتهالعلملفطتكررولقد
يات1فىالانانمنهيشعلمفيماالظرعلىوحثمرة76ء

الكريمن1القرفىامونيةالعلميةا،ياتعددبلغوقد.كئيرذ

منعلمكلفىنزلوقد.العلوممختلفعلىلشملآية750

امريم.القرآنآياتمنآيةمناكرالتقريبوجهعلىالملوم

فحسبمجردةدعوةالعلمالىيدعواتالقرآنيكفى"دانلقد

يحدثومىبالعلمالدينصلةعلىخيمالذىالظلاميبددلكى
الدينية،المقيدةمعجنبالىجنباألعلملييرالمطلوبالتوازن

والألهتارالحجبوهتكالظلامبتبديديكتفلمالقرآنولكن

بالصقيدةيهدى!دمابالعلميهدىمنيراولهراجاوهاجانوراجاءوافما

اعجزالمربالذىالقرآنفراينا،الحدوداقصىالىايجابيافكان

لقدحتىوالممرفةالعلمبنورالعلماءيعجزوا)فصاحةبالبلاغة

واضحاصيلمنبتولهاالحديثةالعليةاموتاعظمباتت
امونية.العلميةالقرآنآياتفى

ناالعلومىتشىف!وحالانوسبقه2القراعجازمن!دانولقد

و!للما.الزمانمنتروناياته1منفىتفيرالكثيرالمفروناحتار

الطعمباحثفىجديدةفان2للعلماءوقكشفتالأيامعجلةدارت

وظهرت،التفيرعالمفىجديدةفاق1ايضامعهاتكثفت
ايرغايةفىالزمانقديئمفىالمفرينعلىاشعصتاتىا!يات

واعجازاللفطاعجازبينفجمعت،والايضاحوالافماحوال!هولة

.ن1فىالمعنى

ا،فاقالعاليةالىبهويسموبالململيرقفحالقرآنجاءوهكذا

اتاريخفجرمنذللعلمنمرا!لبرفكانعالحةعبةظلفى

اعجازعلىجديدادليلأأيفاللعلمنعر"دليكوناناذنفروفلا

...القرآن

؟نوذمدهلامناعظمومن،عظيمامروانتصاره!علموتقهمم

*وسيلةمعلمهما.طتويمو،لمل!ب،لصال!بطمقيهمقسلمبزود
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،ننلهلابد.اه!مآوتضيقاههما!هالبوغمبشربةوسلأيلمن

*هما!بىعلىتساععهالتىالمقوماتكل1لعلميحملأنىمق

.!مالوتضيق

بوسانلييقضىلاحتىوالانحراتالعلمبينيحالأنولابد
كصاالثرىوالتراثالانانيةالحضاراتعلىوالدمارالتخريب

.منحرتمبدايوجههاوفاسدةعقيدةبهتنحرتعنرمايحدث

طريقابالعلميلكبانالاهتمامالهثدالقرآناهمفقدولهذا

ب!لأمى.بناهمااليوميهدملاحتىمنا2صتقيما

تزويدههىالنحومذاعلىرلهالةالعلملجعلالقر،نووسيلة

الضلالمهاوىعنبهتنأىالتىالويةالسليمةبالعقيدة

.والانحرافالغوايةومثاعب

منويمصهالرالىينعرتانالعلمعلىيابىفالقرآن

له.وتدعوالخيهرالىتهدىبمقيدةاليه،لانزلاق

فيعصمهأوجماعةلفردحكرايكونىانالملمعلىيابىن2فالقر

وتدعوأجمعينللناسنزلتثاملةبيقيدة1لاحضكاروالجمودعن

الخيروالتعاون.علىالإنانيةفىاخوانهممعالتعاونالىاصحابها

يكونانالاالرعنعصهانبعدالعلمعلىيابىوالقرآن

نىاسشطاعماايجابيايكونانوالا،الجرسبيلنىفعالةاداة

التىبالعقيدةدفعاذلكالىفيدفمهالرذيلةودرءالفضيلةلر

الفضيلةالىالدعوةعنلحظةتنقطعولاالخيرالىتدعوتفتألا

الرذيلة.محاربةعنتتوانىولا

ممهداطريقاللملمثقانبعد...وذاكهدابعدن2والقر

امامهفتحوالانحراتلزء1ونوازعالضلالمهاوىمنوامنه

يضنتمامومى.وانطلاقحريةبكلفيهاليعملالواسمة*فاق
تعترضمعوقةعقبةا!لبرالملماماممنأزاحوالانطلاقالحرية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


طق!بياللىىالغرورصالقوةهذه..والرقىالتقدمس!بيل
اللهفيقمول.الحيقةا!اوىالىالامخةالقمممنبالانان

،لملم*مناوتيتموما"امريم!دتابهفىوتمالىسبهحانه
المواتدامتمانهابةغبرالىالعلممجالامامهفيفتح"قليلا

.والأرض

ا!ويسعوالواهممعة!فاقبهدهيرتقىقلكبعدن1والقر

..تهدبالتىالشفيفةلأجواءفىوتحلقالسماءاعلىالىلترتفع

واضحافيبدواللهالىالطريقأمامهاوتيرالانايةالنهفى

يخه.واليراليهللاهتداءعناءكيرالىيحتاجلاجليا

+لصالوسانلمنطلم!جملهىذلكالىالقر؟نووسيلة
،لبشربةللطاقةتعريفيدقتنفسفىوهمااليهو*قداءبالله

.جمعاء*نسانجبةعلىالمميمبطغيرياشفيما

امونالرارالىالانتباهويلفتوالصرالنظريوجهن1والقر

ا!.يابهفلا،عليفا-الانانيمرالتىالمذهلةومظاهرهالعظيمة

جمعاءالانانيةطاقاتفيهيختثطوالعادةالالفبحكم
يدفعهااذوهو.والممرفةالعلممعارجفىثديدادفعاويدفمها

لهوعلىالاستجابةفىالسيمةالفطرةعلىيعتمدانماشديدادفما

وا.قول،وجمالرفقفىالانانيجذبالذىالثويقعنصر

إلانسافيةمنالذاتينبعانماالدفحالديدهذالأنوجمالرفقفى

بالقولويتنهضهالحكيم1بتوجيههالقرآنيحركهاانبعدنغسها

بضعفىنقولماعلىالدليلنقدمان!نونتطيع.امريم
صوالحصرسبيلعلىلاالمثالسبيلعلىنذكرهاكريمةيات1

مباشرةدعوةوالتعقلوالتبصرالنظرادتدعوالتى1لاياتمن

عريحة.

خ!ق"مم*نسانلهلينظر"
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،لقمروجعل.طباقاسماواتسبعطلهخلقيمفتروالا)ا

نباتا.لأرضنيانبتكمؤالله.لهراجاطثمىوجملنورالهيهن

*رضبساطا.جعلمموالله.اخراجاويخرجكمليهايميدكمثم
(،لهجاجاسبلافهالتسعوا

مايمسكهن*ويبضنصالهاتلهوقهم،لطير؟لىيروالماو"

."بصيرشيءبكلانهالرحمن

،(تبعروئىالهلا،انفسكموفى.للموقئببنيات2لارضوفى"

وماوزيناهابنيناهاكيفلهوقهمالسماء؟لى1ينظروالهلم)ة
فيهاوانبتنارواليلهيها1لقيناوممطناهاو"رض.لهروجنيلها

بهع"ج!نكلني

وماخبفكموفى.للمؤمنينيات7و"رفيالسماواتفى،ن"

وماو،لنهار.الليلفال!خاو.يوقنونىلقوم؟ياتلهابةمنيبث

وتمريفموتهاد!بلأرضبهلهاحيارز!منالسماءمنطلهانزل

بالضعليكف!لوهااللهيات2!ت.يمقرئىلقوم؟يات،رياح
"رومنونوآياتهطلهبعدحديثلهبلاى

!ياتهمنيريكماللهبنعمة،لبحرفىتجرىمنلكأنترلا"

."شكورعبارمللاياتزلكفى،ن

،لليلفىالئهلرويول!النهارفىالليليول!،لههأئىترلهم)أ

بماطلهوانمسمىاجل،لىيجرىكلو؟لقمرطشميوسخر

."خبيرتعملون

ينثمىء،للهثمطحقبمهكيففانظروا"رضفىسيرو،قل))

،(فديرلهثيءكلعلىور،ن،+خرة،لنشاة

كريم.زوجكلمئلهيهاأنبتناكم"رض،لىولو،لماو"

مؤمنين"كثرهمكائىوما7يةدلكفى!ن
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سعنا،لجملهشاءولو،؟لظلمدكيفربكادترالم))

!ليلا"عليهالشمىجعلناثم

فى،لبحرتجرىوطفلك*رفيفىماممسخراللهانىترالم"

بالناس،للهانباذنهيلالأرفيعلىتقعانالسماءويمسكبامره

((رحيملركوف

+ياتتغنىوماو*رفيالسماواتفىماذاانظرواقل"

(،بؤمنونىلافومعزوالننر

كيفطسماءو،لى.خلقتكيف*بلالىي!ظرونالهلا))
كيفمطعت((!لأرضوالى.نصبتكيف،لجبالو،لى.رفعت

اللهكتابفى!غيرهاامريمةا،ياتمذهمنلناويتفح

الطريقةعلىالعلمالىبالدعوةيكتفلموجلعزاللهانالكريم

يديهمنالانانقادبل،فحسبرلالةمعهاالملماصبحالتى

وعحبهامونر1إسرعلىمنهايطلالتىالنوافذعلىبهروقف

..قهايةلاادفيهينطلقالذىالطريقاولالى

ابوابعنبحئاالانانيجهدانوتعالىسبحانهاللهيثالم

فىيبدلهاالتىالطاقةفيحولوالعناءالجهدعليهليونرالمجهول

ذاتهالمجهولفىالبحثالىالمجهولابوابعنبحثاوالفاءالجهد

.اسرارهوكفاغوارهوسبر

نوافذعلىبهليقفالانانوجلعزأللهيصحبلم..."للا

النوإفذهذهمنلهفتحبلفحبالمجهولابوابو1الكون

مماامونأصارمنامثيرعلىوأطلعهيقحانثاءماويلأبواب

.صفحاتمنلهيلىفيمابعضهتفصيلسيجىء

منهجفلخصاننستطيعالفصلهذانتركانتجكن7وا

ادراكنالهاتسعالذىبالقدرالملمالىالدعوةفىامريمالقرآن

الىيدعلمامريمن2القران:فنقولالمحدودوافقناالقاصر
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بغرضليفىذلكيتهطيح!لهانوقد،فحبمجردةدعوةالعلم
الألهىيضعن1القرومن.والفسادا!دمرعاةعلىالرر

لكليصلحالذىالكاملالليمالتوجيهويوجهالصالحة
المضللينالنةقلوكهعماالنظربصرتمكانوكلزمان

ردايكونانيصلحماعيهيحتوىفيمايحوىوهووالمدلين

منالاللاميطمناننفهلهتولمنملدامغةوحجةمقنعا

.كيرةاوعيرةفىقدرهمنينتقصاوخلفمناوامام

يلى:فيماالمجردةالدعوةعنن1القرزادفقد!ذا

وعندمااليهتدعو،ياتهاولكانتعندمابالعلماحتغل:يرلا

!لثيرةاخرىوامثلة..اللهسبيلفىالجهادمنزلةالعلمطلبانزل

-الخ.ة..

بعدفيماسيأتىكماتكريماعظعانفهمالعلماء!لرمثان!ا

مستقل.فضلنى

الزىمهاوىونجبهوالزللالانحراتعنالعلمحفط:ث!لثا

طريقالهرلمعندماوالتخريبالتدم!عنوابعدهوالضلأل
لهوية.سليمةبمقيدةفيهيتظل

رمت!ملاوالتطورالدائمالتوثببمزيةللعلماحتفط:ىابما

اكبرامامهمنازاحعندماالدائبوالنثاووالمتدفقةوالحيوية

قبل.منذكرناكصاالانانىغروروهئمعوقةقوة
للبحثالانانبنىامامواسعةآفاقاالقرآنفتح:خام!ا

والتنقب
طريقاجعلهاحتىبناوارقفعا،فاقبهلىهارقفى:سامسا

بينالوثيقللاتصالاداةالملمفجعل،اللهالىميراولبيلا

-.برالخالق)المخلوق

العلميةالنماذجبمضلنان2القرقدم:اخيراولشوسابعا

الأخد..الثربيدلأخذسبيلعلىالرفيعالمتوى1هذعلى

اورايةممارجفىبيدمم1لأخلىو..والممرفةالعلممعارجفىبيدهم

به.والاتصالاللهاد

-.2"قي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لههاليليم،لرنر!فرودلكا!للمتترنجرىوالثمى"(1،شكل
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اواجلفص1

نسمعصىمغابفرآت
!قافى!عنرا!ئيملى!ا.

منيقربماتجلغن1القرفىالعلميةالاياتانآنفاذكرتا

ويمكن.العلوممختلفعلىدخلآيةوالخمينال!بهعمانة

وقالالقرآناليهاشاروقدالاالعلوممنعلممنمابأنهالقول

نبرزومى،البئرطاقاتفوقبهويعلو*عجازلهيحققمافيه

جاء!ماحدذعلىعلمكلعنلنتحدثوجلاءوضوحنىزلك

امريم.القر،نبه

1-علما)ظك
!ه""5!ال

اليليم.العزيزتقديرذلك!المسخقرتجرىو،لشمس"

،لشمسلا.القديمكالعرجونعادختىمنانلقدرناهو؟لقر
لهلكفىوكلالنهارسابق،لليلولا،لقمرتمركانلهاينبغى

."يسبحون

-28-
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بانبالافتراضطريقهيتحسىقريبعهدالىالعلمكانلقد

تدورالأرضانعلىالحجةاقامانبعدمكانهافىئابتةالمى

حركةوان.والنهارالليلهذهحركتهاعنمحدثةنغمهاحول

ومنه.ظاهريةةل!رحهىانماافرباالىالرقمن،ثصى

منامهاتاكئافهايعتبراخرىحر!لهةلثمىانوقتئذيدركل

الو،لشمسامريمن1القرقولفىولننظر.الحديثالعلمحقائق

.1(!المستقرتجرى

اللغةفىاللاموجدنا"لمستؤ"لكلمةبالتحليلتمرضنافاذا

"لما((فى))بمنىتأتىافهابينهامنممنىعرثلاثة!االمربية

وعلىلبيتوصلتقولهمثلالغاية.انتهاءبمعنىايضاتاتىانها

حقعنين"!المستفر)امننتنتجانيمكننانىالمطهذهضوء

وافبتهمابعيدةترونمنامريمن1القراياهماعرفنافلكيتين

الحديث.العلم

)ق"بمعنى"لمستقر8كلمةفىاللاماع!برنااذااولاممانالهى
لهام!تقرفىتدوراثمىانالكريمةا،يةمعنىيكونو!ذا

تدورفهىالحديثالعلميينهماوهذالهامتقرمكانفىاى

يوما.وعئرينلهتةفىنفهاحول

الغايةلانتهاءاو"،لى"بمعنىاللاماعتبرنااذاائانيةوتاتى

مكاننحوتجرىالثمىانامرلمةا،يةمعنىيكونوبهذا

الحقاثقمنصالحقيقةومذهالنهايةفىعندهتتقرلوفممين

يقولذلكوفى.الحديثملعلا.رخافصمناكثافهايمدالتى
الضاتنأعظمهىماسئلتلو":الفلكىالعالملمونيلأسناذ

تأوهما:التاليةالضيقةانهالقلت؟لبشرىالعقلق!شح؟شا

برجنص.،لففاهفىتجرىوأكهارهاالسيارةواموحبطثمى

.(،يلارضءدلنام!دةغيربرعةى،ليطئسر

-29-
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لأوث!1غب!ؤا

ء

ء**-ءصصءة
لم1

ةثيطرةءهـ.ة
/المحا!

لألم

ه**-ءصص
ء
الأخرالقي

القديم"ةلعربونعادحت!منانلله!رنا.و،لقمر"(.2).ينث
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الكريمالقرآنعناهماهوكلهاالثميةالمجموعةكر"ب.

والأرضوالقمرالئهمىاناى"يسبصنلهلكفىوكل)ا:بقوله

فىيجرونلهاملازمانهصااللذينوالنهاربالليلعنهاكنىالسى

مطويةوظلتن1القرائبتهااتىالحقيقةصوهذه،واحدفلك

مواضعفىالقرآنفىذلكذكروقدالحديثالعلماظهرهاحسى

،،طقديمكالمرجونعادحتىمغازلقمرناهوالقر"

مختلفةمنازلينزلفهوثابتغيرالقمرأنا،يةهذهمعنى

بدرايصرحتىمختلفةباوجهللناسيخظهرمظهرهفيهمايتغير

هلالا.بداكماهلالاالنهايةفىويعوديتناقصثم

القمرالقالمولهببهابانالقراوجهيعللالقرآناناى

اليهوصلمايطابقماوهداللأرضبالنبةمختلفةامكةفى

حومختلفةبأوجهالقمرظهورسببانوهوأخيراالحديثالعلم

.الأرضحولدورانه

"يسبصنلهلكفىوكلال!هار.سابق،فيلول!))

أنالليلاذ.قيلا.اللهمناصدقومن،9لعظيماللهوعدق

!خراحدهمايبقفلارهانكفرسىيجريانمتلازمانوالنهار
وا،لئابت.عادلةقمةيقضمافهاالأرضعلىععاموجودانفهما

ا،خرفعفهاانحينعلىليلايكونلأرضةامرةنعفانن،ا

!.واحدوقتفىنهارايكون

لأرضكانتلواذيلإرض"لرويةعلىديلايضاذلكوفى
نهارا!للهاولصارتواخدةدفعةالضضوءلعمهامنبسطة

ليلا."لهلهاولعارتواحدةفمةسباثببىضوءعنهالتوارىاو

"كبرفمكفىبهالتهتصرا،لئجونمفئ،للي.جلهو"

."يمقلونلقوم*ياتلهصلنالهد،والبحر
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تجوق

"...،لنماصب!االليلر!!+

،(يبحوتلهلك!ل7ل!و،نهارسابقالليلولا..."(2أشكل
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أشارالعالمفىكتاباولهوالقر،نانالفلكعلماثبتقد

البرفىاليارة!ايهتدىكعلاماتالالغةلنجوم9امهيةالى

بهقمىمااهممنوالفلكالنجومدراسةاصبحتوقد.والبحر

رف!لالئونالمشتظونبهيقوممااهمومنالملاحةمعاهد

.والرحلات

بقرونقبلهالقرآنتررهعاالىاخيراالعلميصلوهكذا

العلمهامةوستظلامريمالكتابلهذاهامتهوبحنىعديدة
الدين.يومخىمرةبعدمرةقخحنى

اعمقعنفتحدثانفلابدالنجومعنتحدثدمناوما
زالوما.النجوممواتيدراسةوصالفلكعلمعرفهادراصة

الصميقةيلاغوارذاتالدرالةهذهفىويجتهدونيجدونالعلماء

حتىولويتابعوهاانيتطيمونلاعاجزينامامهايقفونالتى

ال!ظيمةلأهميةيقدرونىفهمووراتفكرهموسرحاتبخيالهم
هدهمئلاليهاتؤدىالتىالحاسمةالنتاثجعليهاتشطوىالتى

نا"يقولالعلماءكب!جنزجيمىالفلكىالعالمهووهلىا،الدراسة

تراهاوراتهمنظرلأجملبمفتاحستهمدناالنجوممواقحدراسة

المجبةالماءالىفنظرانمنوهمتهمكننا...الانانعين

الخجوممواقحوان...نفهمفكنلمماممانيهامنقفهمالمترامية

ققديرناان.امونلحقيقةتفيراقعطىقفعيلارسمهاامكنلو

البعيدةوالغايةالحكيمالمقصدالىليهديناواهميتياالمباحثلهذه

وافه.؟لئبومعق،يفقنم".لهلاتقولالتىامربمة!بةمن

.،اعطيمتلسنلولقسم

يتمكنالذىالوقتفان..عظيمتعلعونلوم!قلانهنمم

خريطةورسممواقمهاوتحديدالنجومفحصمنالعلماءيخه
..الثبريةتاريخفىحاصمايوماسيكونلها

طص"و+لشق،لساعة.الهتربت"

الظكعن!ثابهفىجنزجمىالشهيراافلكعالميقول

-.!--
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القريبفىنراه!لىللقردلكيحمثانىمنمناصلاانن)،

قريبالنهاية1فىيصيرحتىلهشيئالثيئا*رضمئديقترب

لهيهينفلىوعنشلى.؟لسلاعةوبين؟لقمربينيصلفربامنها
يكونلهلاويتمزىيتفتتفىى،لقمرويشقنفسه،قضاء

.،(فمر،زلكبعدطرض

التعضيدتلقىاعبحتجيمصبهاطلحالتىالنظريةوهذه

قمرناانعرففقد.بمدهمنالعلماءوابحاثراء1فى!التاييد

الثمسيةمجموعتناتكونتيومفيهكانيدورالذىفىمدارهلايدور

حثثااقترابايقتربيزاللارهويلارضمناقربقدوافما..

قربعلىتدلعلاماتلهتحدثالأرضمنالقروبافتراب

تزدادعنفامدمرةعنيفةزلازلالقرفىتحدثيومالخطرمنطقة

الىالأمرسينتهىالزلازلهذهوبالهثتدار1لأرضمناقتربكلما

تمكهاالتىلأخرىالأجرامجاذبيةتتاثروعندئذالقمراثقافت

اموا!لببقيةباختلالحتمياايذاناذلكويكون..القهرجاذبية

جاذبيةفىاخلالاذلكيبباولأرضعلىفتتهاوىالقريبة

نعرفهلاماالىاوالثمىعلىلأرضفتهوىامبيرةامواكب

.فتصورهاو

العاقفيكونالاعةبوقوعافياناذلكيكونانيمكنافلا

فىبقولوهون2القرمناذنالعلماءاين.بقربهاندبرا،لقر

لتكونهكدايطلقها."؟لقمرو،نشق،لساعة،لهتربت":باطة

ماالهـ!الانانيخهيصلالعظيعةالفلكمباحثمنكبيرامبحثا

الملم.منوطاقتهالبحثعلىقدرتهلهتتيحه

الالهتطرادخيةالفلكيةا،ياتمنالقدربهداونكتفى

الدلالةالعيقةالواضحةالأمثلةبعضعلىاقتمرناوقد،لطويل

الىمل!لامنتحتاجامريمة*ياتمنأخرىثلة1هناكأنبيد

بعدينكفوقدفدااواليومبمضهاينكثفوقدكيرجهد

!بدين.أبدالبعضيشكفلاوقد.القرونمن،لعديد

-.38--
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الأرضطهقاتعلم-2

ي،لاكاي

الصناوينقحتيكونانيحنيلأرضطقاتعلمعنواملام
يهـتية:

أطراتنقص-الأرضفكل-لأرض.تكوين-1لأرضخلق

امريم.القرآنطرقهاالتىهىالمواضيعهدهأنقلك.يلأرض

:الأرضخلق

رتقاكانتاو*رضطسماواتانىكفروا،لدينيرلماو"
."حمافىء3لاالماءمنوجعتلهفتقناهما

ن2انالقرفىللثكمجالاتدعلااتى!ياتمن!يةهذهتعد

ن1القر"للامالحديثالملماثبتوقد.اللهعندمنمزل"تاب

والتحاليلالجيولوجياابحاثيخهققدمتطويلثاقجهادبعد

تقررباسمهسميتنظريةالى"لابلاس)اتوعلفقديلأرضية

لديطكانتانما1لأجراموامواكبومخلتفوالشمىالأرضان
ذلئهعلىويلأدلةالسديمهذاعنانفعلتلأرضوانالفضاءنى

ففسه!هىالأرضمنهاتكونالتىالعناعرنفىانفىمنها"ثيرة

اثعس.منهاتتكونالتى

وق!الديمحقيقةالىيصلواانجاهدينالعلماءخاولوقد

السديمأنهوجدامؤخراعليهالراىاستقرالدىالراى!لان

لفطاطلاقيمكنلافانهولهداعلبةموادبهعالقغازعنعبارة

وليىالدخانلوىالعلميةالوجهةمنثىءاىعلىالديم
استوىثم)):امربمن2القربهجاءماهوهذايكونأنعجيبا

كرها،4طوعا،ثتياوطروضيلهالهقالدخانوهىطسماء،لى
."!يخ!2نيناان!اهل
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:لأرض،ين"محو

ومرعاها.ماءهامنهااخرج.دحاهاذلكبمدو*رض"

.ارساها"،اوطجبالا

صورةعلىومىالشصعنانفعلتيلارضانالملميقول

قجمدذلكعنفنتجئيئالهئيئاتبرداخذتئمملتهبةغازية

"لانتالفترةهذهوفى.!مكاد1يزداخذالذىالخارجىالطح

علىثانيةعليهالتتاقطالأرضمنتتعاعدوالأبخرةالضازات

الأرخر.خلقبمدالماءقكوينفكانالمطرهيئة

التربةوجدتليابيع1عنوقفجرهالأمطارمعالماءوبنزول

هوذلكليىاو...ويشرعرعالباتفيهاينعواتىالصالحة

امريم.ن2القريقررهما

:الأرضشكال

التىامريمةا؟يةققولهكذا1،دحاهاذلكبمدو!لارض))

مواضعفىالكريمن2القرقرروقد.الأرضتكوينقزكرناما
وجل:عزاللهقولفذكرا!ياتهذهومنكرويةالأرضانعدة

امناو.نلألمونوهمبياتاباسناياتيهمانالقرىاهلهامن"

."يلمبونىوهمضصباسناياتيهمأنالقرىاهل

لحظةكلفىموجودانوالنهارالليلانعلىتدل!يةوهذه

ضاراا،خرالجزءوفىليلاالأرضمنجزءفىسياتىاللهاعرلأن

وجلعزقالالمعنىهذاوبمثل.الأرضبكرويةالاذلكيتاتىولا
ط!نهاىسابق؟لليلولا،القمرتمركان!اينبفىطثمىلا"

.(،يسبصنلهلكفى3لهو

يسبقلهلارهانى-كفرسييجرطنىمتلازمانو،لفادلهال!يك
متلازمانلأرضءدموجولهان6لههماىلهيها!خراح!يما

-+-
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فيفيبا!دمطقرآنىطيهاشارماوهله،عارلةفسمةيقتسمانها

وظن،.ولزين!تاه!رخز*رفىاخلت،ناحتى))وشادتبارد
حصيهم!لهجعلناهافارااواليل"انرمااتاهاعليهالهالهرونىانهماهلها

.(،بلاميتفنلمكان

نل!امافى.يحدثالثمىثروقانن2القرفىجاءلكوكلى

طصماو،دترب.لواحدالهكمان":قولهفىالأرضمنمتهمددة

.،(لمشارى1ورببينهماوماو"رض

الأرضدورانعلىيدلواماكهاالروفاوقاتواختلاف

كروية.الأرضكانتذا1الاذلكلأتىولانفسهاحول

تاويلالىيحتاجلالفطفىعريحاذلكن2القرذكرولقد

((الليلعلى،لنهارويكور،النهارقىالهيليكور)):يقولحثه

الفاريكو!وتعالىتجاركاللهان..هذامناوفحلفطفاى

ومذا..طبعاالأرضعلىآعلام...بمضعلىبمفهماواليل

عنيبرانالممكنمنليىاذ..كرويةالأرضانعلىديل

"ذلك.تكنلمانبالتكويرال!ت"لةمذه

بعدو*رفي)ا:ا!يةفىجاءفقدبالتحديدالأرضثكلاما

.،،دحاهاذلك

القر(قمعجزةعلىديلبعدهليىدليلا،يةهذهوفى

وتعالىلهجانهاللهفكان.اليضةهىفالدحية...العلمية

منويتنقلونيتأرجحونالعلماءظلولقد،بابيفة،لأرضله

التقريرالىالمطاتانتههىبهمحتىالأرضفكلفىراىالىراى

وبدوران،ألاخرالقطبمنسيولةاكرالأرضقطىاحدبان

هذاوعلىاستدارةا"لثرالصلبالجزءيكونففهاحوليلأرض

*.البيضةالكلفىب!لأرضشبيهشىءمناكيكونانيمكئفلا

.ن2القرز"درالدجة-كمااو
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:الآرضا!الىلهعص

يحكمواللهأطرالههامنننقصهالأرضنأتىانا!و،4"ر

."2لحسابسرلعوهو!مهمضبلا

يرونالهلا،طعرعليهمطالحتىو!با!مهؤلاءعتعن!بل*

.((؟لفالبونالههماطرافهانيننقصها!وفىى!ن6دا

منسببهذاوانكماثهافتنكمثىتدريجياتبرد*رضان

قحدثاتىالأسبابمنوسببالأرضب**كواءات،سباب!

الأرضجوتعلىضفطتالأرضيةالفرةالكفتظذا،لبرحمين

برعةتندفعغازاتهيثةعلىالملتهةوالصخورالحمممنهفخرج
.*رضعىعبتعدة

الا.الصفرالىالرعةبهذهتزلالأرضيةالجاذيةانغير

عنقخرجهابميرةبرعةقنطلقلحيرة1امثافةقات!ك!ضلا،ن

ومذ؟.رجعةغيرالىالأرضةضكلأرضة،لجكييهنطاف

منوالهيومالطليقآلهيدروجينمثلالخفيفةالظزاتقموةيفر

،الأرضجومنهجرتهاعلىيدلالذىيلأمر.*رضى(لضلاف

هما.يحيطماكلهىاطرافهافانكروية*رض"لانتولأ

ولكن،الدخةفىلاالعجبثيرلاالحقائقهلىهكل،ن
وئلاثمانةالفمنذالحقانقهذهزكرهوحقاوالمدهثرخاالعجيب

حينمامواضصهمنموضمينفىالمجيداللهكابفىيزيد،وعل!

الفكرىالمحيطعنالبهعدكلبعيدةوانالها،لفكرةهد."لهاش!

لهثر.

لأ-8-
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الجغرالهفبعلم-30

يء5!هـ!5!لأ

:السعابلواقح-الرياح

!قيتعمو*مهالسماءمنلهانزلنالوافحلرياح1وأرسنا))
بخازنين"لهانتممموما

حق؟ولانطرلهاحعلىالحديث1!يةفىضوءالملمهذهفرتلقد

الرلاح،دتحتجالنباتاتمنالكثيرانثبتمابعدللنات

التلقيح.ولانلاهممن"لوسيلة

،لررلهاح،نالحديثالملميقرراذلتتجلىن1القرعظمةوان

فهى50الماءمنالماءنزولبهايتمالتىللحبلواتحهىانما

فيهاغولطالتىوص،السحبتكونالتىوصالبخارترنيالتى

،لمطر.فينزلببمضاه!خعب.اهحيقلقتببهىئمبنوعياامهرباء

لأزم"،تثيرالتىا،ياتسورةمناكرفىوردتوقد

قولهعنهانصوقالتهضيرهذايؤ!لهدمماوالرياحوالمطرالحب

وحمتهيمىت،ر!ثبالرياحبرسل؟لذىوهو":وتعإدسبحانه

لل!بههثؤث!يتبلد؟لىسقناهال!قثسحاباافلتاذ،حتى

،(!كىنم!لالموتىنخرجكثالكالثمراتكلمقبههاخرجنا

،لحب،تعلالرياحانجلاءفىتقررالريفة1!يةفهذه

،(رحمفمىوليثيعكممبشراتالرياحيرسلأنىياته9ومن"

المطر.مناوهىاللهبرحمةتثرالرياحاناى

مسم!فىميبسهسحابافتث!الرياحيرسلىيالك"

لهطه،!خئييخرجالور!لهترىكسفاويجعلهيشاءكيف

."يستبثرونىهماناعب!لاهمنيشاءمنبهاصاب

39-
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بلد!ىلهسقناهسحابالهتثيرطرياحارسل!لىىو،لله1)

(،،لئشوركفلك،موتهابعدلأرضبهلهاحييناميت

منوانزلنارحقهيدىبينبثمراارياحارسلطلىىوهو))

6لماماخلقنامماونسقيهميتابلمةبهلنحيى،هور،ماءطصماء

."كعير،وانالى

والقمرية:الشمسيةالسنة

تسعا"وازدالهواسنيننلاثمانهكهفهمفىولبثوا1)

فقدالثلاثمائةاما:قالواا،يةقلكنجرانفصارىسمحلما

امهف""فىبقانهمعدةعلىزادتالتىالتعوأماعرفناما

بها.لناعلفلا

"لبثو،بمااعلم،للهفل"الرسولالىالوصفنزل

ققابلهاةي!مضسنةا.ةكلانالحديثالعلماثبتوقد

سنة309تقابلهاشمهسنة300اناى،قمريةسنة103

نامريع2القرقررهعاوهذاالحديثالمعرعلمهوهذا..قرية

..سنة371ءمن

الطبعصلوم-4

هـ*4ةءة!ء

*"،5،ء،ه!:الآجنةعلم(أ

:ترابص*نسانخق

،(تنتشرونبمثرانتماداثمب،رتمنخمكمأنى"يلالهومن"

ويلانعامصرانل2صرةنىكثيرةاخرىآياتوكدق
والواقمة.
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ناغيرماوفىامريمة!ياتهذهفىامريمت1القريقرر

هووالطين.صلصال!اطينمناوترابمنخلقالانان

اليابى.الطينهووالصلصالالماءاليهاضيفاذاالتراب

علىيحتوىالانانجمانالحديثالملماثبتوقد
وهذهترابمنالانانخلقفحقا.عناعرمن1لأرضقحتويهما

.ن1القرمعجزاتمنمعجزةحقا

الجن!:فىالمنطفةهكان

واشهدعنريهمفورهممندم2بنىمنربكاخلىذ،و))
((.شهشا،بلى:فالو،؟بربكمالستانفسهمعلى

فىوالمبيضانالذكورفىالخصتانانالحديثلعلس1والراى

..تماماامليتينالهفلعندبالظهرمكانفىبكونالأنثى

الجنين:أغثسية

كللاثاافتفىق!خبعدمنخلقامهاعمبطونىفىيضكم"

ثلاتةمحاطا.يكونامهبطنفىالجنينانالأجنةعلعيقول

وصيلاعيةالحرارةرلاالضوءولاالماءمنهاينفلىلاعماءاعثة

والحذرنبونية.والأمنيويخةالمنباريةباسمتعرتالتى

لأغئيةهدهلملاسمااووصفاالعربيةاللغةفىتجدافهل

؟...امربمة*يةفىوردكمااملماتمنادق

،لجنين:شكللطورات

."،ر،ىلل!مولهد"

لأرضوجهعلىلأجنةتاربخبدرالةانهلأجنةعلمبقول
الخبةحيىانلثهامرهاولفىالجنينأنوجدالبثريةحياةئ
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.المتمددةالخلياتذوالحيهوازثبهيأخذالحملقغمم!ثحدة2آلو

اثديية-ثمالمائيةنات1الحيوشكلياخذاذآخرطور!ميتطورغم

عليه.يولداللىى*ئانشكلثم

:*ذمانخربهيفية

من.يخرج.وللهقماءمنق!خ.خثقمم*لسانىط!ئكل*

."وحرمبطعببن

منيخرجوهوالأنثىدونوحدهبالذكرخاص!فى!،لاء

الطبفىالقرآنأسرارعظممنوهذا.وترائهسصعبيى

التناس!ليةالغددتكويناصلالىترشدنا،مريمة*يةمر.لأن

*نك.!

،لن!:كلر

نطفةجطناهثم.طينمنسلالةنييلأنساتضئاوص!

مضغة"،لعلقةلهخلقنا،علقة،لئطفةخئقناثم.!م!ر!ئ

."لحفالعظام1!كسونا،!ماصخةهخعنا

نرق-انهن1القراعجازومن.المنوىانالحيهسهنا!،لتطقه

زل!ابالمجهريكثهفانقبلوالمنى(المنوى)،لحيوان2لتطقهبين

انيترك*نسانايحسب)ا:تعالىلهفووهو،قوناعرحد2عى

."يمنىمغىمننطفة!*،مدى

المكينوالقرار،الرحمبهيقصدتعالىقوله،فىقثعر!2!

ووظاثفه.الرحمبيل"رتل!وجز!يخ*صف

،لعض:طور

."علطمئطفةفقي!

-42-
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*سهنبهيمرالذىلطور1ذلكيين،دقهت)فطوالعلقة

يعلئصو.لأنثىلويضة(اتطفة!6لنوىالجوانتلعحعند

ولهذاللراةالرجلتلقيحهووهذاويتمكولببها

تعالىقولهايضاذلكويؤيد.حبهلتاىالمراةعلقتاللغةفىيقال

الحيواناتحادمنيخلقالانانلأن"علقمن*نسانن!خ))

خلتىاى،الملقحةالوبضةمنيخلقاى،البويضةمعالمنوى

ايضاذفهويؤيدوالمراةالرجلبينالزواخطريقمنالانسابئ
جكمثمنطفةمننم.لرابنيخلفكموالله)):تعالىنوله
.(،ازواجا

المفنفة:طور

،،معسنةطل!له!قنا"

حالةاداطقحةالوبضةفية.تتحولالذىالطورهو(والمضغة)

والطبقة-الخارجيةالطبقة:طبقاتنلاثمنمكونةفيهاتعح

الطيقاتمذهمنطبقةوكل.الداخليةوالطمة-الو!ى
نأاى.1لانانجمقوالأجهزةالأعضاءلبعضالأصلتكون

ولهناالمختلفةالجماعضاءبذورهىاثثالطعاتعذه

اقعىيدفهفيبلخ،مخلقةوغيرمخلقةبأنهاالمضفةالقرآنيعف

لأعوللوصدمخلقةفهى.دقةمنالملماليهيصلانيمكنما
وصغيرمخلقةفثئا،شيناوالأعضاءالأن!جةمنهاتنموالتى

ووضوحها.ظهورهالعدم

واللعم:العظامطور

(،لحما!عظام!كسوناعطاماالمضفةان!هل"

فمالهصيلاهئانزيدولاالمضغةبمدياتىالذىالطوروهو

قيل،لصامنثوءتقربرهفىالخالدن1القرمعجزةائباتالااردنا

،للحم.
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الغذأثية4"!)اعلم(ب

**83ة8ةه!

الطفل:رضاع

يتمنا.دطالمنكاملينحوليناولادهنيرضعنوالوالعات!

.((!رضاعة

ناب!لأمهاتيهيبانه""لاريلاميى)"الدكتوريقول

..للطفلطبيسحقالأملبنفانلهخلقنمايؤدين

الذينلأطفالفىالوفياتعدرانالطبىالاحعاءمنثبتوقد

الذينفىالويخاتعدداضعاتعرةعناعيةبطرقيرضعون

تفصيلاتفىندخلانهنايلزمناولا.طيعيةرضاعةيرضصون

اللبئعلىالطبيساللبنميزةاننقررانويكفىدقيقةعلمية

امريمةتضم!يةجاءتوهكذا.بحالتعوضأنلايمكنالصناس

عيهاتقومالتىالقوانينمنوقانوناىس!ألامناساساكلماتهابين

الرضاعة.

:الطعامقانون

"تسرلهو،ولاو،لهثربواوكلا"

للمعيثةمتهيناواسالا!لاملادستورابحقرب!تعت!يةمذه

المنهةادحتمايؤدىيلأكلفىفالاسراف،للانانالصحيهة

الانانحياةتهددالتىالأمراضمنمئيربدورهاتمهداتى

الكرومرضالقلبامراضمقدمتهاوفى،الئقاءلهوتجلب
الثرايين.وتصلبالعالىوالضغطواملىوالمرارةامبدوامراض

.المجالهذافىيقولهماللطببقىهلامريمةا،يةهذهوبمد

.-
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النعلى:عسل

(،للناحماشفاءلهيهلهرانهمختلفلهثراببطوفهامنيخ!"

اللهوعدق.للناسئ!فاءفيه..امريمةا،يةققولهكذا

ماعلىيحتوىالنحلعسلانالتحاليلاثبتتولقد.العظيم

بالجلو!لوزيىمااوعنبلكرنعفهمنيقرب

فىرك!لامنالنوعلهذاوجدتنةاكبرتعتبرالنبة!هذه

خر.1غذاءاى

النحلعسلاناهمماعيلالعزيزعبدالد!لتورالمرحومويقول

مقويابعفتهيشخدمفهو،الأمراضاغلبفىالطيبللاحهو

مئلخارجيةموادمنالناتجاتسممضدويتخدم،وعغلىيا
يلأمراضبمضمنالناتجالتممفدو"لهذلكوالزئبقالزرنيخ

ولأمعاءوالمعدةامبدامراضمنوالناتجالبولىمم!تلامثل

الذبحةحالاتوفىالرنويةوالالتهاباتوالحصةالحياتوفى

..الخبي!رالعليممنتنزيلانهحقا،كئيرذلكوغير،الصدرية
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:ىث،ولاا)طبءلم("

كا!!*ء!،ة*ء*كعةءة!ء

لايمكنقائىالولطب1عنعديدديات1الكريمن1القرفىوردت

اتىالأمشلةلبضسنمرضنما1والبحثهذافىجميما!انلم،ن

.المقعودبالغرضكش

ريز!خلاولحموال!مالميتةتحريم

محل*دلاوايىخةعليكمحرمت)):الكربم!تابهفىتعالىقال

والمترريةوالموفوذةوالمنخننى،به،للهلف!اهلوماطخنزير
وأنطنمبعلىزبحومادكيتمما*السبعكلوماو؟لنطي!

.((فسقزممبلازلامتستقسموا

وتعريمها:،الميتة

قلقاءعنيموتالذىالمذبوحيخرالجوانهىهناوالميتة

منبحادثةاوباليخوخةاو.الأمراضمنمرضباى.نفه

بفرةالوفاةوبمدوغيرهاوالتردىوالوادكالخنهقالحوادث
يخزالجراثيملأمراولوقتكاثرالتعفنعمليةتبداة!صق

عنالجمفتفزوالحيوانامعاءفىطبهيميةتوجدالتىالهوإئية

التىد1الموومن.واليمتاويةالدمويةوالأوعيةالأغئةطربق

مفعوله.قىسامفوماالتعفنمنتنتج

اللحومهذهاكل"ةنيد!تملا"ا1لأممجميعحرمتوقد
قدآمراضمنقملهلماوذلكاللخاناتالئتالفرضوررا

حالاتمنتحدثهلمااوالحيوانوفاةفىالببصككون

مخلفاتمنينتجالذى40ء3"أ*يفىأالفلىانىمم!تل،
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ةهل!اقلاامئيرةيلأمراضومن3،لا!ح2،ح"أه*التعفنعملية

الافتاركثيروهواللمرضلتفصيلهاالمجاليتعلاالتى

يلأحيان.قاغلبالميتةاللحومجراءتاولمنالانانالىوينتقل

وتعريمهاللىم

الجراثيملنصوششلأوساطاصلحموالدمن1طبياالمقررمن

الهدمىلمف)انع.ننتجالذىالجحمخلفاتيحملايضاانه"!ما

جانبالىالدمويحتوىالمختلفةالأفسجةفىأ!(!"ها!ع!

تخليصعلالكبديعكلالتىالسامةالموادمنالكضيرعلىذلك

منها.الجسم

يمه:وتعرالخنزيرلحم

صوصوليمالتيخيالدودةالوسيطالعائلهوالخنزير

أشدمنالدودةوهذهالضنزيرلحمب!كلالانسانالىتنتقل

.بالافسانفتكاالديدان

عنهالكشفيمكنولااكريخينامرضايضاالخنزيروينقل

بواسطةقطعةقطعةالخنزيرعضلاتأليافجميعفحصمتذا1الا

ممكن.غيرأمرطبعاومذاالمجهر

الباراتيفويدمرضلحطتناولطريقعنالخنزيرينقل"لما

الهجاللايتسعالتىالفتاكةالكثيرةالأمراضمنذلك.وغير.

لتفصيلها.

اخمر:تنزني.تعرينم

ىلأزلامو*نص!بوالميسرالخمر،نمامنوا3طدينا!اي)

تظىنى(دمهاجتنبوهمثيطدنعهـلانهازجس

--لأ،-
http://www.al-maktabeh.com



ومنايكبيراثملهيهمهقلوالميسرالخمرعنيسطونك،
ففعها(منكبركمهماومناس

انتصاراتهيواصلوموغايضهاالحكمةمنن1القربلغلف

لمنالخمرقحريموان.لاتنقطعسلسلةفىوالانسانيةالعلمية

الثاقبة.البليغةوالنظرةالكاملةالحكمةوراءهاتخفىالتىلأ!ضياء

ولقد.ومصائبهاالضرب!ضرار"لاملعحعلىتنطوىاضاكما

ومازالتلحقتالتىالأضرارمنالكشيرعنالخقابالعلم"لشف

الخمرقتحريموكان.الخمرتناولجراءمن،بالثريةقلحق
علمفىمعجزةأيضابلالطبفىمعجزةفقطليسالقرأن

الخفمى.علمفىومعجزةالاجتماع

ميتةاليافالىتضحولالحيةالكبدخلاياانالطباثبتلقد

يوردالمريضالبطنفىاسضشفا،الىذلكفيؤدىمنهاللجسملافائدة

تصلبالىالضرادمانيؤدى!لما.والفاءالهلاكمواردالنهايةفى

كماالمضوالخزيفوالكلىالقلبامراضمنذلكومايتبعالشرايين

الأشيا،علىالمخحكميزولاذبالغماتاثيراالعصبىالجهازعلىيؤثر

ضيضالىالانسافيسةالمرقبةمنالئممخصفينقلتدريجيازوالا

داوالمقليةالحيةالمداركضعغتلإدماناشمرواذا.البهيية
الشلل.أوالجنوندورالىيصلان

للعواطفالخهرفتلعنالنقب"لهشفقدالملمانويكفى
والواجب.والأبوةوالعطف"لالحنانالساميةالانسانية

فاربفنجدنوعكلمننجنسياشذوذاتحدثالضرانبل
.الحيوانلوطءمحبااوباللواطمعاباأوعاءتالخعر2

.الاجهاضالىتؤميالأشيا!لتىاعممن"لذلكر!خل1ويعتبر

-88-
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المعيض:في،لنساء،عتزال

لهيالنساءلهاعتزلو،اف!عوقل،لمحيضعنوش!الونك)

،يطهرنحتىتقربوعنولا،لمحيض

يغصفاسددمالحيضدملأنذلكفى"للشهالطبقال!وقد

نا"لمافتصيبالرجلالىتنتقلالتىوالجرافيمبالميكروبات

فبتاذبالفررايضماصيصيبهاالمحيضوقتفىالمراةمخالطة

يؤترمعاالمراةجسمفىأخرىامكنةالىتنتت!رالجرافيممذهان

صحتها.على

يترعمالذىللعلم"لرائدقدماي!ميرالقر،نبمتىومكذا

.خطاه

الأصا؟ممبصمماتمعجزة(د

*3ة!!ء+!ش!،"هـ

ايصب،لطو،مةبطفساقسمولااثيامةبيوملااقسما
نسوىانىعلىلهالهربنبلى:001عطامهنجمعلنان*نسان

(؟...بنانه

الدلافلمنوصالقر،نالعظيمةسجزاتمنمعبزةالآباتمذه.

للعلم.القرآندعوةعلىالحاسهمةالصريحةوالاشاراتالقاطعة

أشارالذىالبناندراسةالىدفعاالانسانتدفعالآياتخمهذ.

.العظامجىمنبكثيرأخطرتسويتهانالى،لرح!ن

معجزاتمنتعتبرعظيمةعلميةحقيقةذكرتالاياتمذهان

التىالجنائيةالبحوثفىانقلابااحدثتمابعدالعصورمرعلىالعلم

تبالى:قالالنظيرمنقطعققدمافيها،حرزت

-49-
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تعالىاللهأن!الآياىومعنىاصابعهنرتباى،بنمانهنسوى)

بل.كلا..عظامهجمحعلىنقدرلناتاالانانايظن:يقول
منلفتةعذهو"لانت.وترتيبهااصابعهقشكيلعلىقادرينفحن

!لهئسفحتىالبنانفىمعجزفىءالىواضحةواشارةاللهعند

يتماثلانلايمكنالتىالأصابعبصماتعنالضقابالخديثالطب0

فىاللهيقولولهذاواحدةيدمن"لاناولواصبعمعأصبعفيها

علىقادرانهالحقيرالافسانلذلكوعظمتهقوتهاصفتاضمعرض

صماتها"قكونالتىخطوهاوتعقيداختلافهاعلىالأصابعتشكيل

اطياةء-لم-5

!ة5،لهج7

بغ!والحي!وانللتباتقعرضتالتى!ياتفقطهناوسنذكر

فىالتفصيلبعضمنسبقوفيما.المقاملضيقتعقيبأوتعليق

.يصدرهنحنماعلىحالهمادليلايكونلأنيكشماالملومبعض

ومنه!بطنهعلىيمثىمنلهمنهمماءمنهابةكلخلقوالله)

يشا+ماله!يخلق،اربععليمثىمنومنهمرجليهعليمشيمن

قدير(!ثىءكلعل،للهلن

"3)(ك!لكيوانهمختلفو،لأنامو!و،بالناسومن)

امحالابجناحيهيطيرطانرولأ،لأرضلهيد،بةمنوما،
،نور!ثحيربى،لىثم!ثيءمن،متابلهىانط!المامثعكم

لهرثيينمنبطؤنهفىممانسقيكملعبرةلأنمامفىمموان"

للشهبين(سانغاهصخ؟انبقردم

.(خلتكيفهل"الا،ل!ينضلهنهلا)
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كلنباتبهلهاخرجناماءطسماءمناترلاللىىوهو)
من،لنخلونيمتزحباحبامنة!خغرأمنهلهاجرخناث!ىء

مشتبهاو!رمانو،لزيتوناعنبمنوجناتدانيةقنو،نطلعها

*ياتدممفىانوينعهاثهراداثمرهطىانظروا،متشابهوفي
(ي!ؤمنونلقوم

شتي،نباتمن(زوا،،بهلهاخرجنماماءالسماءمنوانزل)

كريم(زوجكلمنفيهاانبتناكم!لارضالىيروااولم)

الوراقىء-لم(6

ي!*!8ةء5

وخلانكموعملألهكمواخواتكموبناتكماصلافكمعليكمحرمت)

من!مهت،وخاوأرضعنكمطلاتىوامههلهكم*ختوبنات*خوبنات

نسحممئحجوركمفىطلاقىوربلألبكممك!سنتا!او،لرضاعه
وطلائلطيكمجناحفلابهندخلتمتكونوالملهلنبهندخلتم،!لاتى

سلفقدما*لأختينبينتجهعواوأنأصلابكممن*ينأبنالكم

.(رحيماغفوراكانالله،ن

الملتصقينالأقاربزواجالىعريحةاضارةالآياتمذهفي

ذريةيختجالأقاربزواجانالحديتاسعلمأفبتوذدبالتحريم
التناصلدرجةوانخلقيةعيوبطاواضللاهـ.اصتادعلىأنرادما

ذريةينتجفأنهالأباعدزواجواماالعقمالىتصللقدخىتقل

.السواءعلىالأبوينمناىتفوق

مالخاتضر"لهصاالث!ريفة!يةلناقفسرالضظرية.مذهولعل

منسفينتهفىمعهاخذنوحسيدناانمنالكريمالقرآنأوضحه

الأباعدزواجعلىليعكلواحدازوجاوليسزوجينصكائن"لل

أمكن.ما
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الولاياتوقانونعشرالسابعالقرنفىالشورىمبداعرففف

القانونامار!ثعالثامننالضء:تصفبعدالمبدااترالذىالمتحدة

وعلىر!ثعالضامنالقرن،خرفىالشورىبصبداأخذفقدالفرذمى

الوضعيةالقوافينمعظمبهوأخذتىرو!ئلامبدأانتثرذلكاثر

عثر.التاسعالقرنفى

افى:تعريم
عقوبةوجعلتمطلقاتحريماالضرالاسلايةالثريمةحرمت

والميرمخمرانمامز،2يايهايين"الحدودنههالضرتناولا

لعلكملهاجتنبوهالشيطانىعملمئرجسو*زلامو*دصب
."تفلحونى

ائرهاعلىويرالاسلاميةالثريعةياخذالعالمبداوقد
اليهيدسظلانبعدللحقاصتجابانهبذلكنفهعلىفجل

الدعوةأئريرىانالانانويتطيح.يجيبفلاترناعرثلاثة

اصدرتفقدالحالىالقرن.لريماتفىظامرااتحريمالى

بلألا.تحريماالخمريحرمقانونااعوامعنذاقحدةالولايات.

الدولتانهماوهلألهانأعوامعرةمذمماثلاقانوناالهندواعدرت

تاما.قحريماالخمرحرمتااللتانالوحيدتان

الزوجاتتعدلى.نظرية

لهانورباعوثلاثمثنى،لنساءعئممطبمالهثكص،"
((لهواحهمةتعملوالاخقنم

بهاتعترفلمالتىالنظرياتمنمذهالثريعةونظرية

عدعاةقديماالظريةهذه!لانتبلن،احتىالوفيةالقوانين

علمائمنغوسفىتجداليومولكنهاواعشهجانمالأوروبيينلتندر

لعليدرىومنموضعااليارةعحفهموفىمكاناومصلحيهم
؟،..اقتربقدالنظريةبهدهالقوانينفيهتاخذالذىايوم
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:(يناللى"ية)والتعاقلىالأنباتفىنظويات

.واحدةن2القرذ!لرهاالن!ظرياتمنمجموعةوهى

مسمىأجل1لى!دينت!اينتمادا(منواطلىتيايها"

كمايكتبانكللألهبيابولابالعهملكلالهبيبنكموليكتب،هوب!عهل

يبخسولاربهطلهوليتق،لضعليهاللىىوليملللهليكتباللهعلمه
لايستطعأوضعيفااوسفيهااقىعليهطلىكانلهانشينامنه

رجالكممنش!رينستشهدو،1وبالعدلوليهلهليمللهويملان

تأطشهماءمقترضونمشو،مرأتانلهرجلرجلينيلىة"لملان

مالهكواولااظ1لشههمهءبايالو!ىرخالياحداهمافتذكراحداهماتضل

طلهعندفسطنعمأجله،لى،!يكو1صفبرتكنبوهانتساموا

حاضرةتجارةتكونان*ترتابو،*وأرنى،للشهارةواقوم
تبايعتماداوأشهمواحعبوها*جناجعليكملليسبينكمتدروونها

الله61لقووبكملهسوقفثهتف!لوان،وشهي!ولاكلألهبر!ضلولا

.،(عليمشيءبكلوالهه،للهوبعلمكم

والنظرياتالثريعيةالمبادىءمنعددعلىثتل!يةوهذه

يلى:فيمااهمهانبينالفقهية

بة:بالكمت!الائباتنظرية

المؤجلالدينلائباتوسيلةالكتابةالالهلاميةالريعةفرفت

الابقة.!يةفىجاء"!ماصغرتاوالدينقيسمةبمرتسواء

علىلتحملهميلأيينبينإتاماالاسلاميةالريعةونرضت

الحياةفهمويحسواعقولهموتتثهقفمدار!همفتعشعلمواان

واليطرةوللتفوقالأخرىلأمملمافةاهلاقعلمواقدوفيهحبحوا

بحخة.ولياسبةاجتماعيةأغرافروهذهعليها

الضهارات.واقامةالحقوقحفقفهوالقانوشالفرضأما
.والثكوكالريبمنوالأبتعاد
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ايرةضةافىكاءلمنهاج-7

،كذاصفيربحثيضمهانمنبكثير1كبرالموفوعومذا

بلللتربيةاسساوفعالقرآنبانبالتقريرفسا!كنفىولهلىا

الأمدطالمهماالقادمةللأجيالمتطلعاستظلبيةللتوامدافا

مذااظهارالىقطبمحصدلأستاذالاسلاسالكاتباللهوفقوقد

!لهتبقفقد.وغاياتهوامدافهوطرقهاساليبهوتبيننالمنهج

وكيفالمنهجمذاخصافعىعن(الاسلاميةالتربيةمنهج)"لتابه
الجسموتربيةالعقلوتربيةالروحتربيةالىوالاسلامالقر،نلجأ

علىباحمضربالثريةالنفىالقرآنعالج!يفبينثم.واحدن2فى

مره2و..!الحب..والرجاء"لهالخوتفيهااققابلةالخطوطاوتار

الحواسهكر:-امو..والهعنويةوالحسية..والخيال!والواقع..

والالتزام..والجماعيةوالفردية..الحواسومالاقدركه

و!صائلكذلكالكاتبوابرز.والايجابيةوالسلبية...والتطوع

التربيةمنبالسنةجاءتوكماالقرآنعرضهاكماالمختلفةالتربية

بالقصةوالتربيةبالعقوبةوالتربيةبالموعظةوالتربيةبالقدوة
.بالأحداثوالتربيةالفراغ8ملثمالطاقةوقفريغبالعادةوالتربية

غايةموللتربيةكاملبشهججاءتالاسلاماننرىومكذا

بعدنا.منالقادمةالأجيالوعلماءعلماؤنااليهمايتطلع

...(؟كةبالرالإسلامفى؟سىما)نونايقا-8

القرأنو،يات.الاسلامبهاجاهالتىالعلوماعظممنومو
وانهالشريععليهايقومالتىوالأحكاموالمبادىءب!لأسصمليشة

احاطتالتىالمضللةالخاطئةالعقيدةتلكالأسفدواعىلمن

المؤلمومنمنهاالجنائىالقسموخاصة.الاصلاميةبالثريعة
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ن1والكبرى،!ذوبةاوالخاطئةال!قيدةمذهتروجانللنفسى

عللقافعين9والعلماولىمنبهامسلمعقيدةاظعلالطلبةيلقنها

الحقائقوانكارالواقيمخالفةعلىقائمةأنهامنبالرغم،لتثصريعسا

الن!ريعة.باحكامالفاضحوالجهل

وصلاحيمهابشولهاالوضعيةالقوانينعلىالث!ريعةوقمتاز

كلهالزمنشريمةفهىومكانزمان"للفىقومولكلجماعةلكل

نعرفانوحسبنا،عليهاومنالأرضاللهيرثحتىمكان"للفى

عوجودالمبادىهمنتحققأناليومالغانونرجالمايضهمنى"لهلان

لبعغىمناصنعرضذلكولضبيان،نزو!ايوممنالشريعةفى

الشاسعوالبونالاعلاميةالشريعةقفوقتثبتالتىالقليلةالأمثهلة

الوضعية.القوانينصائروبينبينها

:المساواةنظرية

شعوباوحلنعموانثىذكرمنخلقنعماناالناسيا،يها،
قعرتولم(6لقعم،مهعندكرمكمانلتعلرلهواوقبلالل
عثصرالثامنانقرنأواخرفىالاالمساواةنظريةالوضعيةالقوانين

القوانينالثريعةصبقتفقدذن1و.عرالتالهعالقرنواوائل

مبد،فترتحينبجديدالقوانينتاتولمترناعشربأحد
مداما.وامتدتالت!ريعةأثرفىسارتوافماالمساواة

:الشورىنظرية

لامر(فىفىشهرهم)(بين!شوىوامرهم)

تقريرفىالوضعيةالقوانينالاصلاميةالشريعةصقتو)قد

بمبدأالقوافينمذهقعضرفلمحيثقرناعشربأحدالشورىمبدأ

الافجليزىالقانونعدافيمااللهعالفرنسيةالثورةبعدالاالشورى
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والمذاهبالقوافيننىالنظرياتاحثمىالنظريةوهذه

افتر!عرالتاصعالقرناوانلففى.الحديثة*تجماعية
الدينانيكونلأوروبيةالقوانينعنهاخذتالذقالفرنىالقانون

نظريةأنراواالقانون!ثراحومن.ممينمقدارعنزاداذامكتوبا

فىالكتابةاشترطتلوتويخقاواكراكملقكونبامتابة*بات

بالفعل.يلأوروبيةالدولبعضفىذلكقحققوقدوامرالعف!

نظريةنفىهىالحاضرعحرناقالاثباتنظرياتفأحدثواذن

الراحيزالولاالوضعيةالقوانينبهااخذت*صلاعيةالثريمة
بها.تاخذاندولهميطالبونالدولبعضفى

التيارو:الدين،ثباتنظرية

الديننفا1ذكرالذىالعا!المدأهذامنالريعةاشثنت"

حاضرةتجارةتكونانالا)امتابةبيراثباتهواباحتالتجارى
.(قكتبوهايلاجناحعليكمفيىيكماهن!ريدت

قحتملولاالرعةتقتفىالتجاريةالديونانذلكفىوالعلة

فرعةيضيعوقدالحرجالىيؤدىالكتابةواضترا!الافتظار
القانوناليهوعلمااحدثصايضاالظريةوهذه.امب

الحاضر.ععرنافىالوضس

العقلى:املاءلهىالملتزمحقنظرية

اضمفاوالحقعليهالذىالعقدي!لىبانالمدامذاويقضى

.القوىمنالضعيفحمابةهوالبداهذامنوالمقصورالطرفين

اهممنحمانزولهايومفييعة1عالجتهااتىالحالةوهذه

المب!ا!داالريعةجاءتوقدالحاضرعرناقالتلألونيةاثلألهل

مثلهتقريرالىيصللمالوضياقانونبينماترنامرثلائةمن

.،و،لن!موالرقىمنلهيمكلىمامع!نحتى
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:الشهاداتل!عتعنالامتناعتعريمنظرية

نااوفيمتنعلثهادةيدعىانالانانعلىالثريعةحرمت"

الشهاءيبولا)حققتهاغررعلىيذكرهااوفيكتمهامعهلهدوا

قلبه(+دملهثهيكنمهاومنلهثهليقمحنمو،ولا)(لهكو،مااظ
علىولومهشهم!ءبحسط!و،عينكونوأ؟منو،طلىينيايها)

.(و*لهرببنطوالديناوففصكم

الدينآيةنىجميعاجاءتالتىالأربحالظرياتهذهفانوبعد.

ولمبالثالثةالأخذفىوبداتنهاباثنينالوضعيةالقوانيناخدت

."بالرابعةبعدتأخذ

يمكنلاالاسلاميةالثريعةفىجاءتاتىالبادىءفانواخررا

وانماالعغ!البحثهذاعنفضلاالكب!متاب1فىتحعران

ن1علىبذلكلندللاثريعةسبقعلىيلأمئهلةمنالقليلذكرنا

البحثالىودعاممازليةعلميةبلاراءالملمينعلىنزلن1القر

مخمعلألههموليبنوالهماللهامداهاالتىبثريعتهمينتفعواوالتف!

يمكنوهلشريعتهملهمارستهالذىالمتينالقوىيلأساسعر

وملالعناءعلىوالمئابرةالجثوعتابعةالجهدمواعلةبيرذلك

للعلع.ودعوةالتعلمعكحانزاذلكمناكثر

لبيانعرضناالتىالملرمهذهاننذ!لهرانيفوقنالاواخ!ا

المزيزكتابنايحويهما!لهلهىليستامريماللهكابفىاعولها

ايضاوفيهالنفىالطبلعلماعولن2القرفش.علوم.من
منذلكوفى..اميمياءلكوكلىالدبناميكالعلمواضحةاثارات

.العلوم
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نحامحسالفصهل

المحثا،المحريهر3المجآ!

لأحدثعظيمكمرجعالقرآنعنالابقالبابنىتكلمنا

موافماسقناهالذىانوفلنا،الحديئةالعلميةوالنظربات!راء

موىذلكفليى.الحمرسبيلعلىوليىالمئالسيلعلى

تكلمنلماذاوالا.لهوتكريمهبالملمالترآناحتنالعلى.ديل

منام!قفعلفىالكث!ةا!ياتنزلتولماذا..العلمفىالقرآن

عنالقرآنقحدثلماذا..أ!العلميةوالحقانقالعلميةالنهظريات

والحيوان...والنبن..!؟،..الطبيعةفىتكلمولماذا!،آ..الفلك

..والزراعة..والجفرافياوالتاريخالطبتناولولماذا..

..الطبيعةوراءوماوالايتكئاف..النفىوالطب..والوراثة

.والقانونالريع.واخ!ا..الخفيةوالتربية

حتئالملوممذه"للالىالم!لميناظارن1القرلفتلقد

ايمانا.يزدادوا

المعجزاتمدهكلالىامانرينانظارايفان2الترولفت

الحق.الىحظرةيمودواحتى

التىالقويهالأسلحةمنجعلهاذالعلماللهكرملقداذن

يدفعالتىالواضحةالأدلةمنايضاوجعلهالمؤنون؟مايتلرع
.والمنكرونامانرونصا
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نىللعقيدةوسنداللهدايةمنبرافجعلهالعلماللهكرملقد

خلققوتدبرقفك!وهوالملماللهيكرملاوكيف.الم!لمينقلوب

فىللعقلاعمالوهو..اللهعظمةمنوتثبتنظروهو..الله

الاسلاميةالدعوةصدقعلىوالتدليل..والاستخباطالاصتدلال

الكريم.ويخها

اللهوسبحان.كرمهكماالعلماللهيكرمانبدلاكاننعم

كتاب!فىمهملا"لهماالملمكانىلوفماذا..يصنعبمااعلمموالمبدع

ثىءباى!..اللهكلامعنبعيداجافباالعلمطرحلوماذا100الله

ايعبمعصر..الحديثالععرهذافىاذنالملمونيتسلحكان

..سندالعلمعنلهميكونانللسلمينبدلاكان..والمعرفة

..الجارفالمادةتيارامامايقفوا

المنثقالعلممنسلاحلهمبكونىانللملمينبدلاكانفعم

خلقفىواتغكرباللهالايمانمنالمنبثق..والعقدةالايمانمن

العلموجهفىبهليقفواالعلممنالنوعهذامنلهمبدلاكان.الله

وكبرياءالانانغرورمنالمثق..ولالحادامفرمنالمثق

.لافان

قكزيموكلهن1القرجاءمذهوملالعلمالله!لرمهذابكل

..للملم

آياتأولىكانتوعدمااليهدعامدماالعلماللهكرملقذفمم

اليه.تدعولوص1

..حقافقهمنالكثر"لهتابهفىبطعندماالملماللهوكرم

...كلهالملمنفسهالىنبعندماقكريماعظمالعلماللهوكرم

بأجمعهينبأنمنواجلاعظمبهاخفالواىللعلمتكريماى

المليم.وهوالعالموتعادتباركفهو،قعالىاللهالى

،لسصلىفىكايطمههبلنقطمهملإ)القائلهوهللا.ىيلرا
(أ...تطمونعونوالمماويملمكم":القائلوهو،(و*رض
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.،(تملمونعوأو،لمماع!مكمكطمهلهادكروا!عنتمال!هل؟ا

000،1ت،هوتبما!دكمملىى،تكقو،و)أ

عدماكلفعم.الاءالىمرجعهعلممنلبثرية1عدما"للانى\0

وكلماعند،المكذبينعندما،وكلالمؤمنينعندما"لل!..البئصرية

الىمرجعهعلممنومؤلاءمؤلاءعندماكل.و،لملحدبنالكافرين

لهلم".عليمئىءبكلوهواقدير1المرومؤلاويمف.الله

1(00تعلمونلاوقميعلمومله!لمبهمملييلهيماتحاجون

0110ومبحرهبرفىعاويعلمهو*يملمهالاالغيبمفلأدحوتده"

،(،عيوبعلام؟لههوانونصاهملهرهـميملمطلهانىيهلمواالم"

.(،تزلهادومالارحمتفيضوماثثىكلتحملمايعلم!ه-"

.(1وكثهلدةالفيبعالمو"رض،لسم!اتر!هل1للهمفل"

اللهالىبنتهالعلمقكرمالتى!ياتمنفئيلجانب1مذ

والتزوداليهالباقالىابثرتدعولاميةمكانةفىبلىلكفتضعه

علمهمبدرجةيفرقفيماالناسبينيفرقاللهفانولهذا.منه
العلم.ا!لرامبعدالعلماءم1اكرهوومدا.يملمونيناللىيكرمانهأى

روتالنظرويكرمالمالميندونالعلميكرمانيمكنكانومل

يكرماوالباخيندونابحثيكرمانيمكنكانوهلالناظرين

..*".المارفيندونالممرفةيكرماو..المفكريندونالتفك!

يملمونوالدينللعالميناللهتكريمجاءولهدا.يكونانلدلكيمكنلا

هلقل)وجلعزلقانل1فهوالكريمكتابمنكيرةمواضعفى
ىانفىاسةماموهذا.(يعلهونلاواللىينيمأهونطلىينيستوى

.يعلمون!لوالذينيعلمونالذينيتوىانبحاليمكنلاأنه

امريم.ن1القرفىموسىلسانعلىالعلمطلبجاء!ليفوافظر

6لبعكهلموسيلهقر)مثلهلرمنالعلميطلباللهرسولمومى

.(..ه!شرعلمتعماتطشأنءر

منهيطلبوهوصاحبهمناللامعيهموسىمؤتجفستامل

علم.منلهيدىمامقابلتبعه..ماذاثم...علما
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فىالملاكةبمديضعهمحينللعلماءن2القرتكريمويتجلى

لهلأماطعلموبولوو،حةهو*،لهلاانه!لهشهد)التوحيد

.!الحكيمطزبزهو*+لاب!قسط

ليجعلهمالملماءيخرينقىفلاالله.خثيةعنن6آلقرويتحث

.(.ءام!عل،عباورمنهلهيخمثىانما)لهخيةالناساكنر

يعلمونىينواللىالعلماءويكرمالعلميكرمن2القررايناوهكلىا

..للهمماشنهاضهووانمافحبلهملمبدعوة!لهلهذلكوليى-

العلماد1ينتبوحتىالملمينلهمماصتنهاضهونعم
وقبحثلتعملالملمينلعقولوا!تنهاضاليهاللهنبه،لدى

اولوبهاللهحفىالدىالتكريملهايحقحشىوتتجفتثروتفكر

العلم.

سبيلفىيعنعانيمكنمااقصىمىعل!للن1القرفدعوةاذن
براللهمن،.وممن..اجممينالناسادتوجهدعوةفهى.العلم

اىفىلهموتكريمالعلملأولىتكريمذلكعلىوزيادة...العالميى

\،بدين.ابدالخالدامابوهوامريمالله!تابفى0110عوضع

010الملهـونبتخيرهذلكبعدطريقاىترى.-

،..العلمالىاللهدعاهموقدالجهالةطريقالم!لمونيتخلىهل

منهمأالعالمئاللهكرموقدالجهالةطريقالملمونيتخذوهل

يتجيبواأنللملمينولابد..ذلكيكونأنيمكنلا...كلا
وكرمه.تجكريمهالفوزالىويتابغواربهملنداء

بتابقواانلهمكانواذا،يتجيبىاانللصلينكانواذا
لأولالباقيكونانولابداللهنداءلأولالمجيبيكوقانفلابد

وهو-لأمىونبيهاللهرسولاللهعبدبنمحمدهواللهمرم

.القادمالفعلقلهنينهاللىى

-61-http://www.al-maktabeh.com



دسالساالفصول

وسرعليار!صهمص
لعلىاالىهـلحر

يكونان*لهكانوهلربهبدكوةيدمموان*لمحمدكانوهل

نبيا.رسولا

عندمادعامااولالعلمالىوولعليهاللهصلىمحمددعالقد

الىبالدعوةقامبلكلهالعلميحعلوموامريمن2القربتبيغقام

دعافم.الأميىالوصبهانزليات2أولللمبلعينيبلغوموالعلم

فىمنه.لامىالنىوهووبيانهبلانهدعاالملالىبلانهمحمد

الله.عندمنبوصاليهدعا

عنينطقوما.كوىوماصاحبكمضلمادهوىاظو؟لنجم)

.(طقوىلهثديدعلمه.يوحماوحمه*هوات.يلىى

صدناهالدىبعدوسالاللأميةالدعوةبئرالنبىاهتملقد

والبحثللدرا!ةالهمماستنهضلقد.معاوالملمالديندعوة

ن2اثعريات2منيخزلمالتجيلامتابةيجدونصوجمع

العلم.الىالملميندعوةمنبدلا"دانذلكسبيلونى،امريم

ن2القريكتبواحتىوامتابةالقراءةيتعلمواانعيهم!دانفقد

.وينثروهويتعلموه
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حتىثيداذلكعلىوولعليهاللهعلىحرصهكاندلقد

المدينةصبيانيعلمواانيكبونالذينالأسرىبمضفديةجعل،نه

ساحه.لاطلاقفداءعرةيعلملهير1كل..

اللفةمنالرسولعهدشوامتابة،لقراءةنطاقزادولقد

*خرىاللفاتثعلممنهمويطلبالمحابةيحثكانفقد،لعربية
وسلم،عيهاللهصلىاللهرلهولقال)قالثابتبنزيدفعن
فتطمينقصوا،وس،و!ي!انلهاخا!فومد1حمنبانى

امتماممدىذلئ!ويظهر.(يوماع!ثزشعةلمحاتطمهاكل!بانية

استجابةومدىاللفاتتعلميطالباذبالتمليمامربم،لرسول
ة..قلائلايامفىاجنيةلضةاحدمميعلماقالملمين

برجليومذاتمرانهو!لمعليهاللهصلىالنبىعنويروى
..علامةرجل:فقالوا.."ملىاما:فقالعليهمجتممون!الناس

ينفعلاعلمفقال:المربواناببالثمر:قالوا100بماذا:فقال

.للعلومكانتدعوتهانىعلىيدلممايضرلا!جهل

اليهوتدعوالملمعلىلهحضالتى،لريفةالنبويةوالأحاديث

وسلمميهاللهصلىقولهبياناواثدهادلالةاعظمهاومن.كثيرة

.(عسلمكلعلىلهريضةملمطب)

منزلتهويرفعالعلمعلىيحثانحرياالرسولكانبفنمم

لهالملمعلىيحثوهو،لرلولالهتعملهالدىاتصبيرومن

العميقة.ودلالاتهالخاعة،يحاءاته

قطبمحمدلأشاذيقولذلكوفى"فريضة"الملمطلب
وحدهاوتغتحالنورمنامواجاوحدهاتثعالمفردةاملمةهدهان5

.الحياةمنآفاظ

ادمنين.قلوبفىالفريضةنمئمافلننظر...فريفة

نأيجوزولايؤديهأنالانانعلىمفروضواجب:يولا،نلأ

.العقباتتقعمهانولااطشاغلعنهقشفله
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ومنليه1بهويتبداللهاد"نانىيؤديهواحب:فانياؤهى

.باخلاصويؤديه..بنظافةويؤديهبامانةيؤدبفهوثم

!ذهالانانقامفكلماالربمنالعبديقربعمل:ثلاثاوص

ايمان!بهفيزداداللهفىيقتربانهاحىالبادةصدهاوالفريضة

رحابهفىبالرضىاحساساويزدادوحباخةلهويزدادوتغلقا

.عطاياهعلىواثكر

لملمين1يربىالرلهول!لانالاملةالواعلةالروحبهلىه

فريضة!"العلمانالملمينالرسولملمولقدالملمادويدعوهم
بالله.المعرفةوتصلبالعقيدذالعملوتعلبالماءالأرضتصل

فهوالاملالمدلولهذاالملمينعقولفىمل!للاصبحولهذا
علمويسوحدهاالصهاءعلموليىوحدهالأرضعلمليى

مشمولاكلهذلكومنهالضطبيقاتعلماووحدهاالنظريات

حتىفظرممفىالعلومامتدتثمومن.باللهومرتبطابالمقيدة

وتوحي!وثريعةفقهمنالدينعلومفمنها.ماالمعرفةنملت

والكيمياءوالطيعةالفلكوعلوماللضةعلومومنها،وكلام

.العلوممنيومئلىفامعروكانماخر2الى..لزياضيات1و

العلمصاتمن*لهانتانفريضةالعلمجعلائرمن"دانلقد

مزيتانايضاهناكأنبيد.والاخلاعىالصدقالملمينمند

.عامالفمييقربما*صلاميةالحيهاةفىاصيلاطابصاتركتاأخريانى

الىالقلوبيقربكان"نربضة5وهوالعلماناويةولولى

.51هدعنيبعدهاولا..الله

واللإينالعلمبينالبضيضةالفرقةتلك*سلامقتحدثلمنعم

ولم.اللهالىالانعانصابتقربنريضهوالعلمتحدثوكيف

فىيبحثاوالطبفىيبحثعالماانالالهللاعىانريخفىبحدث

ممزولانفهوحدامماءشلبحثاوالعبعةفىيبحثاوالنلك
01العقيدةعن
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لسخدملمانهنرلضةالملمكونمنالنالجة،ثعانيةو،ثريئ

فويضةوهوالرقالعلميخدموكيفالايداءاوالردفىقط

فنجد.لعلم1طلبعلىالحثفىالرسولاحاديثالىوفعود

الملمبطلبالملمينيامر.،،الصيئلهىولو،لعلم،هبو،"يقول

اندعوةعلىقاطعوبرهانخر2دليلالحديثوهذا.الصيننىولو

علىالدنياوعلومالدينعلومثملشاملةدعوةللململرسول1

القودعلىأبضاساطعوبرهانىقاطعرليلالحديثوهذا.الواء

عليهاللهعلىاللهرصلبهمادعااللذينالمينوالمزمالعظيمة

وواء..والسالعلمبطلبالملمينيامرفهو.العلم!اوسلم

لهكلوةفهىاذن."لالحينبعيدبلدالىطويللفرذلكدعاهمولو

عواثق،دونهماتقفولاحدودتحدهالاالملمنحوالانطلاقالى

العيهنغيروفىالصينفى،مكانكلفىالملموراءللافطلاقدعوة

الجزير،عنلبعدهاالصينوسلمعليهاللهعلىاختارالرصولوانما

لرفيمة.1نزتهينزلولكئمفاهلعى1منلخققوخىالعرله

.والمثابرةالمجاهدةفىالحثيثالسدونهاالتى

لنمعهوصلمعليهاللهعلىرسولناالىثانيةمرذونعود

،لىطريقابهطلهسلكعئمالهيهيطلبطريقاسلكمن)يقول

الجنة.الىطريقإلعقيدةتحوطهالذىالملمانقدرك(،لجئة

لهى!لهباركلااالعلمالىالدعودفىايفالالرصقولومن

تطمهلهانالملمتعلمو،):أيضافولهومن(علمالهيهازدارلايوم

لمنوتطمهجهلدعنهوالبحثتسببحوملىكرتهعبادةوطلبهخشية

.(لهربةلأهلهوبللهصمقةيعلمهلا

لهجمه.فكتمهعلمنيسئلمن).:الضتميمفىحاديث9ومق

هش،رهلعلىمتكىءعالمساكلة)و(ر!نمنبلجيمالقيامةيوملهله
.(يوماستينالماب!عبادةمننجرعلمهفىينظر
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الصلمفئالخيهانةعنوصلمعيهالله.صلىاللهرصلنهىوقد

.الخيانةوعدمالعلمعنالثتفرورةالىالأذهانفبهمناولفكان

لهانالعلملهى1تناصحو):فقالعليهالدساونهوالرقةفيه

منالنىوطلب...(،لمالفىخبكةءناش!،لهلمفىخيانة

*نيس))انهوصفهفىقالجنالعلمحقيقةيتفهمواانالملميهن
علىوالهمليلةو!ل،فىوالمصثالفربةفىومماحب،،لوحشةئ

م،رح9عن1لصليعرفوبه*ءولءءاىوالسلاحوالغراءالسراء

(.تابمههل!،وممملاماموهو

ال!لمماءققالفقد.العلمالىبالدعوةالرصوليكتفولم.

توقيرفىوسلمعيهاللهعلىاحادلةومنن1القرقالمائل

،لنجومكمثل*رضلهىطعلماءمثللناقدرهمورفعألعلماء

اوشكالنجومانطمستلهاذاوالبحرالبرظلماتفىبهايقدى
(.م!عموتمنخيرقبيلةلموتاايضاومنها.(الههماةتضلان

ومن.(الشه!اءثم،لعئماءثم*نبياء:للاثة،لقيامةيوميشفع)و

(جهالبينوعالماالهتقروغنيال3قومعزيز،رحمو،)كذلكاحاديثه

اللهصلىرلهولانعنهاللهرضىالغغارىأبوذريح!ثنافى

دكعةالفعلاةمنالهضلم!عمجلصحضور):قالوسلمعليه

ةء،رقومناللهرسوليافيجئازةالفولهثهودمريغيلهفوعيادة

(؟بالملم*ن1القرينفعوهلو،لسلامالصلاةعليهلهق!لن1،لقر

حجراقفعوسلمعيهاللهعلىاللهرسولدعوةهىهذه
لهان!غاليهن1القردعوةبعدالعلمالى1لاصلامرعوةفىاصالها

جيعمنللعلمبدعوتهلنلمهنابمضهانذكرعليةآثار!لهذلك

بطنهمنشر،وعاءدم2ابنمللاما)لهحديثنىيقولفهو.وجومها

لهمامهلهثلثلابكاتلهاتصلبهيقشلقيماتمنآدمابنبحسب

.(لنفسهوثلثلشرابه*ثلث
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!ناوانانجوعحتىنعللاقومنحئ)"لذلكبقولوهو

ائبته:ماوهو(ططباعيغير\لرضاع)ايضاالقانلوهو!فشعحلا

*.الحديثالملم

لهاطفثوهاجهنمفيحئي(لحمى):قولهالطبفىاحاديثهومن

لتخيضالحديثالعل.عرفهاالتىالطرثاولىهىوهذه(بالماء
الحرارةدرجاتفىالاطلاقعلىالطرقانجعوصالحرارةدرجة

.دواءبأىتتأتىلاسرعةفىرة1الحردرجةتهبطلانهاجداالمرتفعة

الماءمنالعدوىطريقعنتتقلاتىالأمراضالنىويحارب

.(منهيتوضاثمطمائمالماءلهى(حدكميبولنلاا:بقوله

منذالعصالحجرعنولهلمعليهلله1صلىالنيويحدثنا

تدخلوهافلابارضبالطاعونسمعتمانا):لهيقولقرنار!ثعئ!لاثة

(.منها،تخرصلهلافيهاوانتمبارضوفعواد،

طريقعنالأمراضانثارتقييدفىالرلولهدىهوهدا

وبهدهالوسيلةهذهغيروسيلةالحديثالعلمعرففبلالعدوى
.آأ..الفعالية

تئكحو،لاا:فيقولالقرابةزواجضررعنالنبىويتحدث
لضمفوزلكنحيفااىضاويايعقالولدلهانا!فريبة،ثعر،بة

عيهومرالينمئاتمذالحديثهذاقليلقد.(مشصة
مذايؤيدالطبجاءحتىومكذبومعدقوكافرمؤمنبينالناس

.الرسولممجزاتمنممجزةويرصلهالحديث

احوقهاانماذكرقهااتىوالطبيةالعليةالأحاديثهذهان
الأحاديثمناتعلىيوبوالذىالعلمىالبىتراثعلىكمثالفقط

هدهحصربصددمناولناوالملاجىقاثىالوالطبنىوخاصة

عنالكفمنالمقعودبالضرضيفىمانهانذكروانمالاحاديث

والبحث.المعرفةلواءوحملهوالتدبروالتفيهرمل!لل/لالرصرعوة

-67-
http://www.al-maktabeh.com



،ستجابتطار1فىوسلمعليهاللهعلىاللهرسولموهذا

..للملمينهوودعوتهللعلموجلعزالله.لدعوة

00،1المسلمونبقيةفعلاذنفماذا

لعلع1الى1فانطلقو:امريمنجهمخطىترصوااضملابد
الظلماتالىالنافذواثعاعالمجهولعلىالمفتؤحةالنافلىة.لهلك

الافدةمدهخلالالملمونراىماذاالقادمالغحطئوينرى

العلمبنورلجهل1ظلماتتبددتاةبعدراواوماذا
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الساجلفعهلا

اهمصبزاص!
اليلىالىللصقىه

نوردلعلوم1ختلفقالملمينثار1عننتحدثاتوقبل

فيه.وففلهمللعلمعدارتهمتؤلدالتىرخينوا،الملماءشهادات

"رينانارنست))الفرنراليلوفيقولالاشارةجيلوعلى

التىوالعلوملفنوت1شتىعلىالمحتويةوالأشارثار91ان)

الحيهالحملاتنقلتهاوالىالكونعلىالاسلامعلماءاضفاها

فى،وروبابر!لايناحتكاكمنتقدفهاوماالفرنجةبلادجيعالى

4الأوروبالمكتاتافعامالىذلككلادى.يلأندلرطربقعن

لعرب1ئح1ترانتجتهالذىالعلمعنققىلابكنوزذالففلخاوية1

الأوروبيةقالصةالعلمىواكرعرعالثقافةانثارنتائجهمنوكان

نثامدماالذىاتمد.افتلى1شعوبهامتو!رفعكمابأسرهأ

.اايومعليه

اميرةت-ومفى(ويو.ج.ـه)المؤرخالعالمقول.ومن

بقرنالفربالاصلامىالمالمصبققداالانافيةتاريبمعالمعن

وبفدادوالكوفةالبحرذقلمراكز1منعددبهتمتاذيقاربهمااو

منالأمر1مبدقكا!ماافقاضعلىقامتقزطبةوفى،والتاهرذ

العظيةالجامعاتصت!لةالماجدعلىقمتمددييةمدارس
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بعيدبممسافاتالىالالهلامىالصالمخارجالجامعاتنورماتهفاضاء

اعبحت-لقد:ايفايقولووالغربالثرقمنالطلاباليهاواجتذب

.(ممتازينرجالمنبتاناالفجاءةعلىالمرببلاد

اقطاباعتبرا"لاداننىاليبرتيئىالايطالىالمثرقويقول

العربيةالحضارةلهناءضاءعندما-المربوجزيرةالأندلى
المالم-ءا.دعاا"بر-ربوصمفىالمنتثروالعلمجهادهمبفضل
حضارةالمعلى1ذلكتعدوابلبمضابعضهمبافناءيكتفوالملأنهم

.احضانفىتترءتعتزللىوكانتلأرفىوجهعلىانازاوجدها

على.والعاملوناربانجهالهااتاحفلو.الخارقةالاسلاميةالنهضة

لماالتكاملالىجيلهافىقثىانالاهرالوضاءقبهااشمال

-الاحلامغيركاتولمامتعرباوعربىكلالاالأرضعلىبقى

.(الثريةللمجموعةدينا

جنوبفىققململواالافجيزىالمؤرخ!وانبورتصنويقول

اوروبا-.اى-القارةهذهلظلتالعربيةالأندلهالحضارةاوروبا

منحلكقرالنزعاتالنحلالمخلفىثعوصامعاليومالىتبح

ذء.اثرمنالحاليةالأوروبيةللمدنيةظهرولماوالبداوةالجهلظلمة

.(الوجود

امبراطوريةاوفىالعربيةالمدنيةفاقت)نوبرحرويقول
كانحينعلىوتوعهاحيويتهافىالقديمةروميةمدنيةالالهلام

حضارةوجوهعدةمنلابهزل"رميلأندلىقلأسلاملحضارة

القديمة(اليونان

قصويراالاسلامحضارةقعورالتىاليادذةيلأقوالومن
الغربيةالمدفية.بلالأوروبيةالمدنيةان"هموشالعلامةقولديقا

امرممارلوكانوا-يعبهحواانالمدهثىومنلل!لهينمدنيةكلها

مائةفىالعالملنعئفصادةويصتبروا-فاتحاعنمرا-الفطرةعلى

فىالبالفةولرعتهمالعظيمةحمالهتهمالعجباشدومنعام
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الىوعلواحتىلعظمتهماللازمةالئقافةوقكوينالملومتحصيل

قحوالماالجرعانييننرىبينمالهنةماثهفىعالعتوى

التوخىعلىيقضواانقبلعامالفقضواالرومافيةالاعبراطورية

".العلوبملاجاءويخهضوا

..كتبهكثيرمنقليللهوىنيستقدمتالتىالأثلةهذهأن

واعدق:اعظمث!فادةمنوهل.الملمينغبرالا!لأم،حضارةعق
.الالهلاملحضارةالملميناعداءثهادة.تن

وتحدرهم.الملميننبضةعلىديلناهوفقطهذاوليى

ينطوىدامغةةج!اوادلةانفاكماعديدةكيرةادلةفهناكللحضارة
المالمةامتباتلأعظماقختنفةالعبومفىالملعيقكبتعدرغليها

خلفهالذىللتراثهاسنمرضالحقيقةهدهولتبيانوارقاها

.العلوممختلففىآلملمون
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،امريضةلهفحعىالرازى

72-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ل

يخابنعلببو(5)لثش

73-
http://www.al-maktabeh.com



والطبالمسلوت

بعدهمنالملمةالأجيالوهملمعليهاللهصلىمحمددعالقد

،لله"لهان،للهعبادتمهووا))قالحينالطبدراصةالى
هو8وماطلهيارسولقيلواحدداءغيرلهو،ءوضعله*ولءيضع
((.طهرم:قال

فىواستخدامهاالجراحةعلععرتمناولالملمون"دانولقد

ناابدىعراثانىالقرنفىطبلأىالمعكنمنيكاننلمالطب

مؤلفاتالملمونكببينماالملاجفىيتعملهااوالجراحةيزاول

وا!لاتبهاقعالجالتىوالأمراضوطرقهاالجراحةعنطويلة

أسهبواالذينالملمينعلماءومن..فيهاقتعملالتىوالأدوات

الزمراوىعاسبنخلفالقاسمإبوحة1الجرلات2وعففى
لهلاتشكلمائتىعلىيزيدماوعفالذىوالأندلى

الجراحية

وقسمواللنساءواخرل!رجالمعياتالملمونانثاوقد

وعرفوا..الأمراضاختلاتحسباقامعدةادمستثشكد

للملمينكانكماالمعديةبالأمراضالعدوىفىالمعازلاقامةأيضا

المتنغلة.المشياتانثاءفىالفضل

تاريخفىمرذلأولللجراحةالملميناهمتخدامجراءمنوكان

وسانله.ودراصةالتخديرعلمعرفمناولكانواانالطب

بمضهمالىنثيرافذاذعلماءالطبفىالملمينمننبعوقد

.عابرةاشارة
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:ازىلرا

زكريابنمحمدبكرابوالمتصو!المسلمالطبيبوهو

طهرانمنبالقربالميلاد!اثامنالقرنآخرنىولدالذىىز،ري

"برنتون!اجاممةاناجملابيةمنالعالمةشهرتهعلىادليىو

فىعورةلهقحهلالجامعةكنيةاتكمااصهتحمليلأمريكية

منها.العدارةصكان

الالهتفناءيمكنلااصالهااليومتعتبرالتىالطبقحكمهومن

فصوصحسبج!ل،))قولهفىجاءماالطبممارسةفىعنه
لطبيب1واجبمن))قولهوكذلك"خطر،لفكراعمالبفيراحب

يثقبللكلمناو!بيرقوانالشفاءجيمقصحتهانىالمريفييوهم،ن

."،لنذىلأغلادتابعمجسملهمز،ج

تاريخفىطبيبأولكانبمهطرازىلابننلىكر*بتكارللألرةوفى

مجو،رهمافىالمرضينتشابهكلو،لصبةمجمرىبينمبئآلب!4

تشخيمي!ىالممالحططبيبيصلأنيجبجبثيلاويى

..والمثانة؟صحعىعنكبطبيباولكللكوهو

..*طفالطبفىكناباوضعمن(ولوهو

علىتجاربهلهاجرى،لتجريبىبالطبكاممن.أولوهو
..طحيوان

طلفاتلى1جببماترجمتثنابا229الطبفىوضعوفد

..*جنبية

تجاربهاحقلفىوادخل!يمياءعلمفىعلكطرازىنبغولقد

حديثةتقسيمكايضالهيهاوادخلت!و*لهواتمنطجديد
.للمواد
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حبه؟حدفىنالهشوفدكنابا19،ميمياهفىنمابلغولهد
مئالممالهنطرخيصةالل!بتضيرامكانىواثبتبل(االمنعورى"

وقتل!ك.بحيبباءالمشتخلينيراورحلمايع!كانعما

:سيناءابن

بنعبمطلهبن؟لحسينعلىابوواسمهبالرئيسالممرو!وهو

فىوتفقهالكريمالقرآنحفطوقدفارلهىاصلمنوهوسيئا

عرةالادسةيتجاوزولمايخهونبغالطبلدراسةاقجهثم!حكامه
بممالجةسيشاابناشتهرولقد.بالفلفةاشتفلثمعرهعن

ونجاحه.لنبوغهوذلكالمرببلادمختلففىيلأمراء

وهداالنفيةبالاضطراباتتاثرالمعدذبأنقالعناولومو

.المعرىالطبايهاافتهىالتىا،راءاحدثالراى

مناولفهوالأنانفىالدمويةالدورةاكثتمن،ولوهو

وريد،ويرراثنينشريانينالميمةيواسطةيأحذالخيناتقال

.الرةحبلطريقعن1واحد

انقاذبامكانفقالالحديثالطببلغةالرطاتعنتحدثوقد

مراحله.اولىفىالخبي!ثالورمالهتؤصلاذاالمريض

الناثىءوالمرضلأفكل!وماطفيلاكفمناولايفاوهو

.بالرهقانوالمسالطفيلهذاعن

الطبفىايضانبخالملاجىالطبفىلهيناابننجغوكما

علىيربوماوحدهالطبفىليناابنمؤلفاتبلغتوقدالنفساش

فهاعرالتىالطبيةالموسوعاتاكبرمناالقانون1فبهويعد.المائة

ري!لاويقولوالملاخوالمرضبالطبيتعلقماكلففيهاتاريخ
لأطولالطبىالانجليلكك،نه،،امتل!!لى،وصفهلهياوسلروبليام

.،اكمنمنممة
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سيناابنايضاهناكفانالطبيبجشاابنهومداكانواذا

لفلزات1اناهمهاومناميمياءقوانينبعضوضحاللىىامييانى

.والنباتكالحيوانقماما.واحدلخىمختلفةانواع

فىتكؤيننظرياتوضعاللىىالجيولوجىسياابنايضاوهناك

الجيولوجيالعلماساهمااتخلىتوالحفرياتوالجبهالالصخور

الحالبى.

.الفيهلوتسيناابنايضاوهناك

علماءأعظمسيناابنان":سارتونىجورجيقولسيناابنوفى

."،لمالميينطعلماءمشاهيربمث!ىومنالالهلام

لبهانعرفنااذاعجباولدهةمحلماكفلشواخيرا

الوزير،الحيهمالئخالرئيى،الملكفشر،الحقحجة"كان

،اسينابنعلىبنالحنبناللهعدابنالحسيناوالدستور

رشد:ابن

والفلفة.الطبمنعلماءوهورشدبنمحمد!وليدابوو،سمه

.الحدثاتقسيملثبهماالىالطبرشدابنقموقد

نوعه.منالأولالغذانيةالعحةفىكتبهماويمتبر

وهداارسطوععالمساواةفدمعلىرشدابنيقفا!علفةوفى

التدليلالىقحتاجلاالرشديةوالفلفة.اثورخونبهاعترفما

المعقباوفقطالثارحالفلفةكتبفىقبلاذاانهحتىعليها

ةإ..ستفهام1اوسؤالبغيررشدابنفهو

القرنقاليلوفوعملاقناالطيبعملاقناعاشوقد

..الهجرىالخام!
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!!ب!؟وو!ط

ا!ودحينبنجابرمنمورابو*،ثكل
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يص11،.ءمم*!8لم!ع3"للنمت!
ا"،7،!ص.*،!ءكس"-ىطهـ"!ر.

!م!،،ه*"،3ا"ه1حئ!+
**"*"ام،حثم!صء،!حمط.اكم+5،؟"!

.!ملص".".3،،فك-ب03عصحمليام!0!ب

ئل!حم!:؟/2صسا.،."صم!!سا-
.مجحصآلهرء3ا!م+إ*ولط،لهحلى*!ص

ه"*+.-"حس"ير"*هكد3مما"5سثط

ل!حهىس05ي*،"ءنهساكلط"+بىاله

صلضىف6ء*ممحاممهصماحلأء7
،*،ب+3،+ء!عىكع*4/ء،هنخءله!

لهاول-م!!*4يممسأ،ء3!مصم!ل

ساس!ء!حمحطه."و!-م!وبم!+!
هلاثمء-مححا!م"+*/*طص،ء
ءى!رـهم.صهل،يهط!-*ص.ه!!ممهقحط

فنتئخت4ل!يهلإنقذ!همولبييخهـ،ص
.!م!ابمل!!يو"ممحافيحمصاوللهمل!ء!!ب

لمىحسعهء2بهـطء.ححصحامو"كه
ص"4.+هس8،03ى8"2حمصص!+ه!مهلء

ي!،*م!*.!مله*اا!!م4س"!ط*!!هه

مما*-،!ى*-"،همصثلاذسلهمس-أ
كمرو-ىحمهمس.8حع!9يص"*"ححم
ه!8!مـه"ممحافيح!م!يهموحل!

/حححىلح!ممه!ص+ء.3*صص+
.!سرمححيحلم"اح!ح*هس!ه!
لهيهيهطى!صطممه!عسححرص

ضكل)

،للاييةباللغة!ن،لكطل،لبعثكبلهي*وليجينبنج!برمضيوطك،حه،ة
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والكيمياءالمطوث

علىلهفلهمقمرالعلوممنعلمعلىلهغلللمسلمينيكنلم

لهقد.المسلمببنعلميسمونهاو،لعلماء،لمؤرخينانحتى"جياء

م!عبمنيمي!ءعلماءعليهاسار،لتى!لاود*سي.وضعو،
ففىمكمتباتالكيمياءفىالملمينبكتبتغصالأخبيةوامتبات

ابريطانىالمتحفوفى!لتاب030منا"ثروالمانياوايطايانرنا

.الكيمياءلدراسةمراجعجميعااقخذت"لتابا80مناكثر

فىلهياكانتانهابلفحسببالمراجعامتبهذهوليت

مولماردالعلامةيقولذلكوفىالحديث،لعصرعلماءبعضىنبوغ
اوانلقاميمياءاساتدةابمروهواتيونبكلية،ميمياءاستاذ

الىيرجعافمااميمياءفىنبوغهصببان.عئرالتاسعالقرن

الاصلاعيةللكيمياءصته1ودرلهااتامةواجادتهالعريةاللغةقعلمه

المربى.اعلهاعن

الملمينكيياءعلىقظردنلئاةنتطيعالهادةمذهبعد

الملم.غيرالصالمقولمصداقفيهالنرىوعلمانها

:حيانبنجابر

وكانجانبنجابرموسىابوويدعىالملميناجلةمنوهو

عملهولكثرذ"الاسلأمفىاميميائيينو!ثيخامبيرالأستاذ"لقبه

(،جابرعنمة"حميتفيهاواشخدامهبهاواشتغالهاميمياءش

عامسان1خربلادمنطوساوطرسوصفىجابرولدوقد

يةميلار72"

فتمنازعبلاالعالمقاليهمياءحجةيعتيرحيانبنوجابر

مضوىمنبهافقفزلظرية1،لكيمياءاصولبنىمناولكان
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ا!اوالحرالدجلولحقهوالعوقةالأحاجىسداه"لانت

والتجربةالماهداتعلىالمبنىاليمافطقىالتفكيرعتوى

فجرمنلىالملم1!ذمناراومؤلفاتهابحاثهظلتوقدوالاعتقراء
القرونفىالأورويةالحضارذفجرحتىالاسلأميةالحضارة

،لودطى.

لضات!،فةالىمعفمهاترجمتاميياءفىكتابا8:الفوقد

اللاتيية.ومنها،لعالم

لتجارب1قالمزاناستصملالاطلاقعلىعالماولوهو
نانذكرعملهعايحو!كانالتى0الدقةمدىولنبين.العلمية

منجزءتاوىوصالحبةصاستعملهاالتىالأوزاناعغر

بميزانالاوزنهيمكنلاالمقدارومذاالرطلمنجزء6480

قالميزانالتخدمولقد.حاليافستعملهمايقاربحساس

توولوقد.الأقلعلىصنه600عنيقرببماجابربعداوروبا

منالعلماءاليهاتوعلالتىوالنظرياتالقواعدبعضالىجابر

انفهم.الىونبوهاالينبمئاتبمده

حلملتحقيقالعالمفىنوعهامنمحاولةاولجابرحاولولقد

اولبةموادمنالذهبتحضيرومو*نخىالعلماءعدلأحلام

فقدحيانبنجابرفيالدقيقةالعلمتفاعلفىنخوضولا

وانمااعمالهنمحىلاهناونحنمؤلفمائتىمناكرمو!ضع

العلماءنتركا"لمهمةولهذهالتاريخقواسمهالعلميةمانتهفعرض

جابر،،ن)االصالمىالمؤرخسلرتونىجورجقولوننتقىوالمؤرخين

ويقول"الوسطى،لقرونىفى،لملمميمانىفىبررو،طلىيناعظممن

،االمنطقفىلأرسطوما!مياءفىحيانبنلجابر:انبريلو

طوسلىيلىونىفى!علماءكبرمنجابر،،ن)اليكلركوبقول
.،،عرهعلماءم!اد
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181شكل

ينصفىفهالبريطان!باقحف2ء72(رقممخطو!منيممياشعريجهلزاة

،االعم!مكالمانةي!رلونكانو،،لعربان
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الجلدكي:الدينعز

،ميمياكهمجلدكاعلىبن،بمهميربئعيهطديننروهو
،لمسلم.

الاناناستنثاقخطرالى1لأذهاننبهعالماولوهو

اليهمياوية.التفاعلاتمنالاتجةوالأبخرةللفازات

منوغيرهاالفضةمنالذهبفصلمنتمكنعالماولوهو

والبائك.الخامات

التقريب)و(الطلبنهاية)الكيمياءعلمفىمؤلفاتهاهمومن

اممتحوىعفحةالففحوفىمنهماكلويقع(التر!باسرارئ

ونواتنجوقفاعلاتهاوتنمتهاتحضيرهاق،طوالمواد،وصات
ا!تحدثالتىوالتهفييرات..فصلهاوحواعل،تحادها

نايمكنماو"للنقاوتهاعلىالمحانجظةويمفيةبالافافةاو6يألفصل

!زلفاتومن.اميباءعلمفىوالدارسنللبهاحئيناسالهايمتبر

وكذلك"الميزانعلماسرارفىالبرهان"نذكرايضا،لجلدكى

فىيبحثومو،االخواصاسرارفىالغواعىودرةالاخعاعىلأ

معارففىالأسرارجواهركاب"ووالأحج!رالحيواناتخواعى

اسبرارفىاتقريباوالكيمائهالأسرارفىالتقريب"و"الأحجار

*ثير.الكتبمنذلكغيروله."،لتريمب
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والطبيعةالمسلموت

الاسلاميةالفلفةاقاماحدىكانتاتىالطيعياتتعتبر

وضوءعوتمنفروعهبكلالحديثالطبيعةعلمأصاسس

وميكافيكا.وجاذببةومفناطييةوحرارة

..الوعةد1المواوزانلحساب1!لاتاخترعوافالمسلمون

...الجاذبيةفىوبحثوا

....المغشاطيسيةوفى

يؤكدومماالدقيقةالموازين1لأولالمسلعونىواسشعمل

قررهماحالياالمستصملعندقهافىتقللالأجهزةاسضصما!م
الملمينعهودفىقدي!ةنقودثلاثةوزنحينما،،زتبرىلهلئمر"

جزء3000منجزءعنيزيدلااوزافابينالفرقانفوجدالأولى

ثىالدقههلىهمثلالىالوصوليمكنلاانه!فقالالجرا!من

عنادبتفىالموضوعةاميمائهالموازبنادقباهمتممالالاالوزن
يعلعولاالتصوريفوقلمماالدتةهلىهالىالوعولوانزجاجية

هناولهنثير"الدقةهذهمثلإلوزنفىدقةالىوعلاحداان

العظيبمالاسلامبعالمونبداالملهـينعلماءبعضنالى

الهيثم:،بن

علىابوالهيثمبنمحسينبئمحصنوهو

تىوالطبيعةالرياضياتتقع"تاب200الهثمابنالفوقد

.8ءفىالهندلهةوتقعمنها(6

لدين1منوغيرهاقليدنىنظريةبخطأقالالهيئمبنوالحن

المرنىعلى!يقعالعينمنينبعثالضوءضماعبأنيؤمنونكانوا

ويقعالمرشمنبخرجالضو!شعاعانماقالاذ..الانانفيراه

..العينعلى
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علىواحدالثىءرؤيةجبناقئىطيعىعالماولوهو
جزءينعلىتقعانالعورتينانوترربالعينينرؤيتهمنالرغم

بوكمهويرت!!لاءارتخا.جاءوقدالعينشبكةمنمتماثلين
النظرية.هذهاساصعلى(3،ح2)عهءمحرءح

مؤلفاتهمنالعديدفىالجوىالضفطنىالهشمابن"لهتبوقد

الاعتقادالىالملميندفعماالضوءعلخفىنبوغةمنو"لهان

تىالضوءبانتصارقالمناولفهووقادتهالعلمهذاروادبأفهم

العالقةالذراتبواسطةالايرىلالضوء1وانصشقيمةخطو!

بالجو.

عفحةعلىمنمك!ةوالقوائمالأضجاررؤيةاسابودرس

اليمينالىمانلةالهغلغيرالىعمودىاتجاهفىالوضعمقلوبةالماء

.الانعكاسقانونالهتخراجوامكنهاليسارالىولا

جورجالعلسا،ترخعنهيقولانعلمهمنقمكنهمنبلغوقد

بعلمالمثغلينأ!لهبرومنمبلمطبيسعالما"بر"انهسارتون
(،.الأزمانجيحفىالغوء

الفارسى:يناللىكمال

الهجرىالادسالقرناواخرفىعاضملعطبيعىعالمومو

بالضوءالخاصوهوالمناظرعلمفىالهيثمبن1كتبهماالتهواهوقد

لدوىالمناظرتنقيح"اسماهكتابافبهفوضعنظرياتهندرس

الضوءعلممراجعامممنامتابهذاويعد"..والبحائريلأبصار

لأجنبية.اللغاتمنالعديدالىترجموقد

فىالماءظهورهسببوعللقزحقوسلهرسعالماولوهو

المركز.متحدىقوسيناوقوسثكلعلى

.منازعبلاالضوءعلمحجةالفارلىويعتبر
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:نزنا

كابولهالموازينوصفنىبرزواالابلاماللىينمنعلماءوهو

يتعمالا"كانالتىللهوازيندقيقوصفوبه"الحكمةميزانلأ

الهواءفىالأجامفيهتوزنميزانومنهاتجاربهمفىالملمون
النوعةلأوزانمنامثيرعلىكذلكامتابويتل.والماء

.الأخرىالموادوسائروالوائلللممادنى

سنةالفمنلاحقوفد.الفوءفىفظرباتايضا.وللخازن

.الماءفىاففماسهاعدلأجسامانكارتقريبا
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والنبات4والزراتالمسلون

!عمرفى،لرىمهنمهصيكبرمنوهوويعوكسوليميقول
فىالرىاعماللثهالمراقرىفىالخلفاءعملان:،لحديث

رع!لاهذافىواترالياالأمريكيةالمتحدةوالولاياتمعر

انواعجمبعاس!تمملواالمسلمينان":سيئوبوسويقول
وربوهاواجانياعقليةالىالباتاتمن"لثيراوحملواالزراعة

الأرزذلكومئلمتوطنةتظنهاحتىتربيتهافاحواا!روبافى

والهبونوالنخلوالرتقالوالمثىوالمنبوالزعفران

والأصفريلازرقوالوردوالعطروالمنبالأعفروالطيخ
".والقحبوالقطنوالياسمين

نذ!لر.المضارهذافىالملمينعلماءومن

:دىالبفد!

علماءانمةمنويعتبر،لبفم!دى،للطيفعبدالدينمولهقوهو

صاعلىالدجاجتربيةوصفمناولويمتبروالزراعةالنبات

الحضاناتفىبالتغريخقإلانهبل.والتفرلخالتغذيةمنعلمية

الميلادىعرالحادىالقرناوانلفىالبغدادىولدوقد

والفلفةالطبوالنباتالزراعةبشفىدرسوقدبغدادبمدينة

.والرحلاتبالجغرافياأيضااضقركماواللغة
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:،لبيطاربنا

عرائانىلقرن1ئعافىوندالبيطاربناكينمياءص

لملماء1بيننجاتىعالماعظمانهعلىالمؤرخوناجمعوقدالملادى

بنالدينضياء"انهايامهقعنهكتبوقد.الو!ىالقرونخى

فىوقتهوعلامةزمانهاوحدابخاتىالعالمالأجلالحكيموهوالبيطار

اسمانهونعتنباتهوموافعواختيارهوتحقيقهالنباتممرفة

".وتنوعهااختلافهاعلى

الحقلقتنبتالتىالحشانثىةس،ردبامتمعالماولوهو

بالمحاعيل.وتضر
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والةلماثوالرباضةالممالون

اخترعواعندماعظيمة!فاقاالعالهامامالملبرنفتحلقد

الأخرىالعلوممنكيرفىمغاليققفتحتالجبرنجاختراعالجبر

..اميمياءفىعغاليقوتقحت..الطبيعةفىمفاليقتفتحت..

المادةابحاثفىمغاليقوققحت..الغلكقمغاليقوققحت

منعظيمةقاعدة!نيكونالجبرعلمانوالضيقة.والدرد

لماالجبرولولاالحديثالععرفىالعلومعليهاتقوماتىالقواعد

مناطلاقتمكنالعل!اءولماالففاءاجواءفىالتوغلعنالعلماءتمكن

المىالىهادفاالقر.اوالىمتجهاالساءفىيرقصاروخ
..الأرضحولفلكفيداثرااو

ىوالفلكعلمقكقدمهمايضاللسلمينرل"ذنالجبهروغير
يقول،(!رابر))هووهذا.الحديثعحرناعلماءيذ"لرهاآثارفيه

فىالمنظورةطئجوم6لطخررسصابل))الفلكنىالملمينققدم.عن

كر،تئاعلىتترررل،زتلاعربيةاسماءعليهاواطئقلأايضالهعهم

يرىماعئدىث!ميل؟لمقلان)(،كاجورىويقول1(الفعية
نتحدثكناواذا.(،لجبرفى،،المسلمينيقصد))طعربعطهما

اسمو،خرااولاذهنناالىيقفز11فلابدالرياضةعن

مى:رزاخوا

احنضتوقدطخوارزمىموسىبنمحمد،لمسلمالطلموهو

تىعقريتهالظهورفىبداتعندعالميلادى1لثامن1لقرن1فىالمامون
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ولصلمللخوارزمىتقديرنايكونومى.والفلكالرياضة
جامعةانتنعرانيكفىاللالقمان1فىوعبهقرتهالخوارنرمى

امتابهذاترجموقدللحابكتاببأصللهتحتفطكمبهردج

جامعةتحتفطكمااللاتينيةومنهاالحيةاللغاتجميعالى
الكتابهذاولتمل"والمقابلةالجبر"كتابهباعلأكفورد

الثانية.الدرجةالحاضر-بمعادلاتالوقتفىيىماحلعلى

وبابالمعاملاتوبابوالعصانالجمحوبابالفرنيبابوعلى
الأئلةيضعالأبوابمذهكلوفى.الوصاياوكتابالماحة

زالماانهالكتابهذاعظمةعلىادلوليص.عليهاوالأجوبة

نوقواخيرا.1915عامترجمفقدالمثرينالقرنفىيترجم
كرجلالمجال1مذقفةضمحطفىعلىالدكورالمرحومشهادد

الدكتوريقول.الرياضياتفىالحديثالعرعلما،اجلةعن
يخنضحانهبللهحسب،لجبرلملمواضما،لخوارزمىيصفة"مر

بمدلهيهالفضليرجعانماوالمفربالمثرقفى،لعلمانتشار،نى

*ولالمرجعصارالذىألض،رزمىكاب!ى،لله،رادة
!فقولانىلنايضوللالمكمج،عأوعربمنواترجمينللمؤلفببن

،(اجمعينللناسومطمه،لجبرعلمواضعهو؟لخوارزمى

:مرةبنثابت

لخطىمترسما.الملادىالثامنالقرنفىعاشنوقد

ناالفدسةباضعمالالتطاعفقدلدراستهومتمماالخوارزمى

الايطالىالمالمعنهاخذهاوقدالثالئةالدرجةمعادلاتيحل

بذلكاترتوقدعرالادسلقرن1فىلاموكارهمانجيرو"

صراحة.
منالمربغيرمزلفاتكلبترجمةقرةبنثابتقامولقد

العربية.امتبونقحاختحر!ما.المريةالىوالفلكالرياضة

الريافةفى1نبغوالذينالملمينعلماءأننذكرانعنايفيبولا
الفلك.فىايفا-نجغوا
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علعوضعمناولانهمالفلكفىالملمينتقدممنبلغوقد

مكتبةاننعرفانىويكفى.عحيحاصاسعلىودراستهالفلك

."النجومعلماوالعابىالزيج"كتابعلىتحتوىالفاتيكان

الملينمنعلماءلواحدالكتابوهذا.الفلكعلمفىكتبماكاول

المالم(فىالمهورينفلكيالثصين1احدانه)-المؤرخونعنهيقول

التانى.جابربنصنانبنمحمداللهعبدابوهوالعالمهذا

بنويحيىالبطريقيحيىابولميدان1مذافى"فذلكواضتهر

الدينونصرشاكربنوموسىالنهاوندىواحمدمنحورابى
وغيرهم.الطولهى

وتقمم،لجبر،ختراعفىالمسلمينطى،لفضليرجعاذن
!طريقهتابهمسلك،للىىطقوى،لمالهع!مكانلهق!!لفلك
،لتيطحيمةن2،لقرآياتهو،لمالهعهله.واحكامدقةفىطوعر

عينهت!وو*رضا،دنبهتهام!ثمطسماء،دلإنساننبهت

،لئجومبينعكهتق!اووحكمتهاللهفصرةفىتاملا!صماءاد
اثمروفد.!لهافىاعلىفى..!ونفلبفىليعيشيو!وكب

المسنموناقدىجث،لفكرموجناثمرتكماطبمعرتجوال

وطرياف!ة.،لفلكفىطصبققصبلهماتاحماالى
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افياش؟اووا)تاريخالمسلون

امتاملأتالثتهذافىالحديثالىحاجةفىولنا
الحوادثقحتهمهمحتوماامراكاتيخا1والجفربالتاريخالملمين

وجهين.منوذلكالظرونجهوتمليه

.الملموتبهاقاما.لتىالعظيمةالفتوحات:*ول!جه

جذورهامن،لأمممنالكيهرتاريخالىيصلواإنانتطاعوافقد
الأعية.مواطنهاومن

يؤمنوت1كانواتىوالعيددطببعةالدعودمو:الثا!والوجه

علىيكونوااتمهتهمقلنجاحهمالضرورىمنكانققد.بها

الصعورمختلفزالأمممختلفتجاريخعميقوعلمواسعةدراية

ينالوثيقةللحلةوذلك.والفاعألأما!لنشتىوفى.والأزمنة

اليهمقهلالدراساتفهذهالتاريخودراسةوالمبادىءال!قائد

دينهم.ادالدعوة

اليمةلعلمية1الأسىعلىالجفرافيادراصةو!لانت

لهملابدكانفقد.دعوتهمطبيعةايضاتحتمهااجتماعيةضرووة

ذلككاتوقدالدعوذلتبيفهممكاتكلنىبالناس*قعالمن

الأمم.بينالاقحالووسائلالمواعلاتطرقلهة1درمنهميتطلب

نىالعلماءاعظممعالقمةقيقفمنالملمينمننبخوقد

لاءءراسوعلىالحافروقتا
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:خلدونابن

وأنضهعنيتحدثخلدونابنالهميدكرانويكفى

،(!ئئتتر؟ور))العلامةهوومذاالعلماءاعظمتيتحدث

ولاالقديمةالقرونفىاملاسيكىالعالملاايقولادنبردبجامسة

يضاهىاسمايتطحأنيقدمالوسطىالعصورفىالميصالصالم

ونزاهةاخلاصقالمقدمةيقرامنفانخلدونابناسملمصانهفى

مؤ-لقبيتحهتخلرونابنبانيعترتانالايظيحلا

وفلقه(التاريخعلم

ترىلتى1للتاريخالطحيةالظرةينخلدونىبن1فرقوقد

الىتحلاتىالعمبقةالظردوبينوقائعاوأخبارمجردمنه

خلدونبن1مومزيعرتانىيريدومن.والهبا!االوقائع"لهيفية

لشاريخ1ماهوايضاصيهعرفوعندئذخلفهالذىتراثهالىفليرجع

انرفي.فلفةسوما

الادريممى:الثصريف

ملمعالمومولادرير1لريف1محمدلله1عبدابووهو
القرونقلصالم1قالاطلاقعلىالجفرافييناشهرويمتبر
علميةوثيقةاعظمايهل،رفجل،لهى*لهريىكنبان.،لوسطى
فىالمناقنزهة"كابمومدا."،لوسطى،لؤونفىجؤ،ميه

لفرنية1المعارفداثرذفىاملامهذاجاءوقد"*فاقاختراق

نا).صلاتدىالبارونالعلامةيقولايضاامتابمذاوعن

ؤانلهلابقجغراق*لهتابباىيوازنانيمكنلاالادريى!كاب

لمؤرخوالجفرانى1ديلالكتاب1هذيزاللاالمعمورةمنأجزاءبعض

(.بهااقملقةلأمورفى

الادريى.كابعنقيلمابعضهلىا
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ن،)جوتيهالمؤرخيقول؟نفهالأدريىعنقليذأفما

؟وروباعلمطلىىايهل،رفجل،،ستادكانطجفرافى*لهرشىفير!ثل،

مصورلأوربايكنولم.فرونملاثةلهامعلماوظلطملمهلا

(.*لهرشىرسمهما*للمالم

الغضة:منعنعهاللأرضخريطةالادريىوضعوقد
وقد.نوعهامنلأود1وتعتبررطل400تزنوصالخالصة

مابينومن.والجاروالأفهاروالبلدانالأقاليمعليهااوضح

ودرجاتومحابهاالهامةالأنهارمنابعالادريىكتابعليهاحتوى

خريطةالكنابعذامنطبتوقد.المختلفةالفصولئالحرارة

نخةمنهاوطبعتاللاتينيةباللغةميلادية1931عاموملونةمتقنة

ميلادية.19ءاعامعربية

العرضخطو!حب"!خابهفىالأرضالادريىقموقد
.الطولخطو!حسبق!مهامنأولوكان

الادريى.الريفالعظيمالمالمعنلمحاتبمضهذه

فيطالالهلامتاريخفىعالمنلأعظمأثرناقداللمحةمذهبعد

الجغرافيا.فىوالادريىاتاريخقخلدونابنبصددهنحن

هلىافىبلاءاحنابلواالذينالعلماءمنامئيرمناكانغير

القزوينى.عبداللهوابوالببرونىريحانى91ابومنهمنذكر.العدد

علبئه.راسعلىيوضععلماىفىاثورخوناخارالذى
وابن.يلأثيروابنوالطبهرىلمعودى1وواليعقوبى.ىرخ!ألاو

وابنسميدوابن.عاكروابنوالبكرىوالصفدى.فضلان
لذكرهم.المقاميتحلايخرهموئاتوب"توتخوقل

ويلاستكشا!وطرحلةالمسلمون

دم1منالصصورمرعلىالكفيةالرحلاتتاريخفىفثالو

اسمهيتألقواحدا.رجلاوجدنالماهذايومناحتىاللامعليه

وكلنا7فقطرحالتنا.الملعاقول..المسلمرحالتنا-الألقكما

...-انهتيعر
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بضطة:،بن

عامولد.بطوطةبابنوالممرو!الطنجىاللواتىاللهعبدوهو

وبعدها.والفرينالئانيةيبغولماوطنهغادروقدهجزية702

الكفهومدفالنفهوضعوقدالعالمليجوبمرتحلاخرج

ابنمرلقد.الخميهنبلغحشىكذلكوظلالجغرافيا!رراسة
البحرطريقعنووصكوطرابلىوتونىبالجزائربطوطة
فلطينالىبعدهاورحلدميا!ثم.الاسكندريةاد*ببض

لبنانالىثم.القاهرةوبينبينهاالصحراوىالطريقعبر
ثمالمراقالىرحلوبعدماالحجنريفةادىثم.ولورية

مرةالحجموسمحلخىله1احولدراصةالعراقالىوعاد،يران

شبهالىالطويلةرحلتههفىارقحلثم.ثالئةثماخرىفمخرى1

ضمال)الظلمةارضزيارةعلىوعزمالغوقازثمالقرمجزيرة

الرحلةهذهفىفكرالعالمفىرحالةاولبذلكفكان(روهميا
ذلكوبعد.ارادتهعنخارجةلأصبابيتمهاانيظعلمومنه

سمرقندالىثمونجارىخوارزمالىوصافرالرومبلادالىعاد

يلادية.1333عامالهندبلادودخلو"لابلونيابوروبلخ
الىبمدهاارتحلثماحوالهالدراصةصنواتتىاقامحيث

الهندلهاحلثمسيلانفجزيرةالملديفجزيرةالىفملصين2

الفارسىالخيجالىصفرهفنا!تاو.فومطرةفالملايو،لثرقى

منسافرميلادية193(عامفىفى.دمقالىوصلثموالعراق

الىرحلتهوبداالأندلىزارئمطنجةالىتونىالىمصر

عبرانانبهاقامرحلةاولهذهرحلتهوتعتبرالودان

.امبرىالعحراء

منعددفىوقعتالتىالرحلاتهذهلردبعدن!و

وسانلالمواعلاتكاذتوقتوفىوالفرينالثمانيةيبلغ،لنين

ندركانيمكننا.البحرفىالراعةوالفنالبرفىال!!رلاخى
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نىولاالقديمالتاريخقبطوطةلابنمثيللاانهالأودللحظة

.سواءالحديثالتاريخ

الذىالوحيدالملمالمابميكنلمبطوطةابنانعلى

وعراتعراتغيرهكا!نهف.والاستكافبالرحلاتاثتههر
الخيفةعهدفىطترجمانسلامالمثالسببلعلىمنهمرهل"ىلن
.المقدسلثارى1اللهعبدوابوباللهالواثقالعباسى

الملمونالرحالةبهاقاماتىجميعاالرحلاتمذهتكنولم

زاداوكانت3والصلوالممارفمنامئرعلىانطوتفقدعالتتم

معرفة.وقاعدعلمطالبكلمنهباخلى

الذىالمدىلبيانيكفىماالملمينآئارمنعرضنافقدوبعد

اللامعليهمحمدولدعوةنالقر!لدعوذالم!لمونفيهاستجاب

هماندفعواوالتىالالهلامبهادفمهمالتىالقوةولبيان.العلمالى

ثعلاعبئاالمل!ونيكنفلم.الاسلاملدفصةمشجيبينبها

وأالمجدولفىدرجةليرققواودفعاتدفعاتالىيحتاجون

قوذخارجةالالهلامدفعةتكنولمالمرفاتطريقفى3خطوتقدموا

يكونو\ولم،ارادضمبفيهراوبارادتهمخلفمنتدفعهمعنهم
طويل.فاتطريقفىعثراتخطواضمتأتىحتىمتثاقلين

منبهايندف!وااوتدفمهمداخلةقوةمنهمالاسلامكانلقد

المئودنحو-هدفهمراله!خةوباقدامثابتةخطىفىانفسهمقلقاء

بهدىومهمتدينالاسلامبروحث!بينكانوافقدالمرجوةوغايتهم

مبسهمفى..ونامهميقطقمفى..وثربهممأكلهمقالاسلام
عنتقراكتلقدحتى..ورواحهمغدوممفى..ومظهرهم

فتحبكالاسلامعنوققرا.الاصلامعنتقراقحكالملم!ت
عناقاوالملمونالاللامقعانقلقد:الملمهبتراجمفىققرا

ثثافأعبحايفترقاانبمدهمنعليهماعزحاراوعناقاثديدا

بدكبالاسلامعروقهمتجرىمسلمينالملمونصح1وواحدا
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عاطفة.كلعلىغلبالذىبالاملامنفوسهموتتاججالدم

وتمتلىءجوانبها"دلمنهاملكاللىىبالاسلامعدورهموقغلى
لويدانها.فىاستقرللىى2بالاسلامقلوبهم

يكن!لم.منهم*سلامككوهكلانوم!سمل،*نهكلا
*سلامدثيلأممنعلما!ق3لهلهوقدتجدلاعينتتفتحأتعجبا
ممرشعلىنوم!سمل،تربعوفدطناسيستيق،نعجبايكنولم

والمعرلهة.ملمعرش.المجد

واين...أأاليومالملمينحالو"ليف..يقوللهاخرورب

واعليهايتربعونقمةواى0110لأيامهدهشالمليمناعلام

11الملمونهماينبل..قانلألااردولاعرلهثهاعلىيجلسون

...هناكوانظر..هناوأنظر،،...الملمونهمين1نعم..

عبرلأوانلالملموناثعاعبهواذانورمنبصيصاالاارىفلا

يهتثهانيحاولنورمنبصيعاالاارىلانمم.والقرونالأزمان

*يامظلمةوييددالظلاماشار

لهلى\اذنلهببفاىنورائعونيلأمىصلمو"لهانىواذا

48...الظلام

يجصلشىءفاىقمةاعلىفى*مىمسلموكان1اذنمم
00،1همركاضلفىاليومصلس

فلماذ\احديدانيهالاالتىالطليمةفى!لأميم!لموكانواذا

00،1أحداليههايتخلفلاالتىاثوخرةفىاليومصلمو

يوجههاانلابد.منهالالد"داقالعريحة!لأصئلةهذهكل
بابمنأعداؤهماليهميقدمهاأنقبلولاخوانهلنفهالملم

والتندرالتهكماووالتبجحالخرية

الاجابةهمتكونةئ!ألمدهصالهنطلقالتىالصراحةوبهذه

القادمة.الصفحاتفى
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منلثمااا!لهفصل

ا!سلاو!قلفلاؤا

.،لجلررعميقة*كو،ربميمة،لمسلهببنتخلفاسبابان

اذاوهى.عليهحمسل!كلونأنهقبلانفسهممننابمةوهى

تضلحىوعقو!منفوسهمعلىمسلعةلهىعليهممسل!كانت
.ت!طومتيهغياهبفىلهتسير،لسبيل

الم!لمينففوساعماقمننبتماهويلأسبابمذهابمران

وغرهمالدنيامباهجأمامهموتدفقتالحياةامامهمقفتحتعندما

دونفقعرتوالبذخالترفوهجبأبصارمموذهبهباللىبريق

وبدا.الغاياتادراكدونبعائرهموعميتيلأهدات.رؤية

واخد..لهويدانهايملككانانبمدقلوبهمفىيطفوألالهلام

فىيخحصرواخذ..فيهايجرىكانانبعدوقهم.ءمنيجف

وارجائها.رحا!املءكانانبعدوعدورمممه!وفن

ذاتبهمتذهبنمة..الريحمهبقاعجواوهكذا

المواتيةالفرعةفكانت.-اليارذاتبهمتذمبواخرىاليمين

اثفراتمنهمويترتجونالدواثربهميتربعونالذينلأعدائهم
فىقفتحتالتىالصفيرةالثغرةلاامبيرةالفجوةملىهوكانت

فيفايقلبوااعماقهمالىاعدائهملتدفقكايخةالملينففوس
.ثاءواوششاءواكيف
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حتىمنهانعانىالتىالمرةاماسيتجرعونالملمونبدألقد

لهموصالاسرائليكنفوهمهمالىتترباخذتفقدالأيامهده

اعدىاليهود"لهانفقد.الخببثوالمرضالناقعالسمبمثابة
علىالمدينةفىدولتهكانتمنلى.الاللامولدمنذالاسلاماعداء
قيهدالصهيويخةوظلت.وسلمعيهاللهصلىاللهرسوليدى

الأرضاللهيرثحتىلهقكيدوستظلاللحظةتلكمندللاسلام

ففوسفىتفتحتالتىالفجوةكانتفقدولهلىا.عليهاومن
منبهامفرباتهموالصهاينةايهوداليهزد!ريهدفاالملمين

اعهاقالىميراهمهلاطريقهاتجدالتىالممومةالاله!رافيليات

..الملمين

ليىما(ص)محمدسيدناعلىوالصهاينةاليههوددسلقد

كاباضموامتلأتمنهيىماالاللامعلىوأدخلواكلامهمن
بصلةاليهتمتلاالتىائ!بهاتوائارةالاصلامدينعلىبالمفتريات

بذلكيقصدوناليهوروكان.براءمنهموبماعليههوتقولوا

وقد.الاسلاماليهايوجههمالنىالوجهةعنالملمينتحويل
وافعاتالملمينعقائدافادالىذلكلهبيلفىيلجاون!لهانوا

الفرضروا.بارادتمالطريقعنتحويلهميتمحتىنفوسهم
ولقد.المفللةكتاباضمكتبواضالغرلهذاو..اثيليونالاسقصد

فىالاصلامحمرموواحدمحورحولتدوركلهاكتاباضمكانت

يتقدمونفلااففهمالملفونحولفيهايدورالحدودفيغةدانرة

رسمهاالتىالدائرةفىلظلقونفهمالملمونانطلقومهما،خطوة

.العباداتهىالدائرةهذه.المهاينةى

دعامةهىللمبهادةوالانقطاعالرهبنةأنالالهرائيليونقاللقد

الأولى.الاسلام

الناروي!هجنبالجنةيضنانيريدالذىالملمانبرقالوا

.العبهادةفىليفرغهالعملنىجهدهيونرانعيه
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البادةعنيجزىمامثلالعملعنيجزىلااللهانىوقالوا

عيهاللهصلىاللهرصلعنيلفقونا!يفيقولونكانوالقد

وان،العاملعملمنمرةالفخيرالعابدعبادةانىولهلم

للاخرةضمانهووثرخيرمنفيهامابكلالدنياعن*نصرات

ويفترون"كاباتهمبويحشونالالرائيليونيتقوله"لهانماهوهذا

منامئبرعندالقبرليلقىذلككانوقد،1لاسلأمعلىاملىبب

عنتحملالتىالبدعملىهلمئلفلوبىتهياتيناللىالملمين

الاللامانونسوا.الدعوةشيلفىوالجهادالصملعبءا!كانهم

.وجهادوعقيدة..لةودفىودين..وعملعلم

!لهلهاحياتهقيتوجهدامماعبادةماالملمحياةاننوا

الله.الى

..عبادةونومه..عبادهومربه..عبادهاللهبمفاكله

للريضعيادته..عبادةالمجدالىسيره..عبادةويقطه
عبادةاللهخلقفىتفكيره..عادةاللهفىلأخيهلقاؤه..عبادة

..عبادةيعملهعملوكل..عبادةاللهملكوتفىو!رحاته..

وسميهق..اللهوجهابتفاءللعلمتحصيلهالصباداتوعبادة
الله.مرضاةابتهغاءفيهواجتهاده،لعمل

.والسلامالعلاةعليهمحمدبجاءكماالالهلاممو1مذ

الم!عومة.الاسرائيياتضومتهكماالاسلامهووذاك

هلىهاستهوتهمعندمابانفهمعقيدضمالملمونافدولقد

علىعملمعولاولذلكفكان..لهاوالهتجابوا*لهرانيليات
اللىىالمجدوهدمالأوائلالمسلمونشيدهاللىىالصرحكقويض

عليه.الحفا!يشطيعوافلملخلفافهمسلموه

الملميننفوسفىسرتالتى*ولى،لع!ةصهل!

.التىلأسبابلنفىنتيجةأيضاكانتفقد،لثلأدية،لطةيا

فىكامنامرفاكانتالثانبةالعلةوهده.يلأولىالعلةالىادت
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الاسلامشاخذتعندماعاودتالظهورقدوالاوومقبلالنفوس

رافهكتهاالمرضاعابهاالتىالمسلمينقلوبعنتتربيلأصيلة

البيضةالصنعريةصالثانيهالملةمذهاوالمرضوهدا.الملل
وردوله.اللهيمقتهاالتى

،ناالنهمىي!ول،وجلعزاللهقول!منةير!ةصلامذهفأين

نا،لتمارلهواوفبانلشعوباوجملنعمو،نثىذكرمنخلقنعم

(.خبيرعليماللهانى،أتقعم،للهعفكرمكم

لهضللااولهلمعليماللهعلىالرسولقولمنأيضاصوأين

كذلكنولهو(بالتقوى*:سودعلىلأبيضولاجس!لىلعربى

(.،لجاهليةوعبيةايعم)

لذى1العنيفالعراعذلكالمنعريةمذهآئارمنكانلقد

فافعرت.طويلةسياالاسلاميةالدولةقلبفىرحاهدإرت

والثاحن.التناحرالىوالمملالعلمعنالملمون

..المسلمينتاخرالئانيةالملةمىهده

فهىالبميرظهرقصتالنىالفةوص،لهثمالثة،لعةواما

البقاعشتىالىبجنودهينفذأناستطاعالذىالاستعمار
الاستعهاربعدوجاءالقيادالملمونلهاسلموما.*سلاية

الفكرىءحارالاتذلكهو..وانكلمنهالغاصتعمارالعكرى

ليمهدوابجنودهمالمشصرونجاءلقد.المذمىالالتمعار..

الملميننزادوااقحللةوافكارممالفاصدةعقاندممامامالطريق

ثم.عوانعلىوهواناانحلالعلىوانحلالاضعفعلىضعفا

البلأدعظامفىينخروالاستممار.يلايامدارت00،1ماذا
القوةطريقامامهاويددكلائممنلهاتبضماويقوضالاسلامية

ناالاصتعماراستطاعلقد.والتقدمالقوةوسبيلوالرشاد

عقيدقهم.عققلوبىويصرتدعوتهمعنالملمينافظاريحول

-؟.؟-
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تدفعهمكانتالتىالعظيمةالدفعةقلكالمسلمونخرلقداذن

منقلوبهمنىراسخا"لهانماالملمونخر..العلمطريقفى

..عليهوحثهالعلمالىدعوتهونسواالقرآتفنوااللهكتاب

للعلماليهمدعوتهنواوفيمانبيهمدعوةالملمونونى
المقباثعلىوالمثابرةوالمجاهدة..العلمسبيلنىوامفاح
المسلموننيههذاكل..طريقهفىلهمققفالتىامأداء

منتبضماالمتعرسلبهمانبمدضهواضمالىوانصرفوا

ارادضم.

خطواتهيخطوبداقدالمتاخرالغربكان!..ماداثم
-تراثمنتعلمانبمد.والحضارةالعلمميدانفىالواصة

دفعتالتىالحدثةالحضارةدعامةمنبمواخذلأوائلالملمين

كلعلىوليربع،بعيدةبأنوا!الم!لمينليسبقالأمامالىبه

ن1لابدوكانالملمميدانفىالملمونعليهايتربعكاناتىالقمم

الغربفيهايقحكانالتىالسجقةالهوةالىالملمونينزل
الغمم.تلكالىصاعدايتدرجانقبلالمتأخر

تبقىقماعلى.اتتالتىامبرىالطامة"دانت!..ملذاثم
الملمون!دانفقدلهواجلالبالاررمك!متمنالمسلميننفوس

فعلموهمعلىايديىالعلمويتلقونالمتعرينمدارسفىيتعلمون

لههمولابدتخلفهموعلةتاخرهملهببهوالاسلامانعلموهمفيما

الحضارةر!لبفى1لافطلاقيمتطيعواحتىعنهوالتخلىتركهعن

نصانحوخدعتهمالاسلامأعداءالمل!ونوصدقالمدنيةوموكب
الأعداءاه!رحيتحركةدسالىتحولمنمنهموتحولأعداثهم

ارادصم.منوحرموهمعقو!معلىتلطواانبعدبمثينتهم

الملمينبتلابيباخذتالتىالرئييةالئلاثةالمللهىهذه

لاالذىلأسفلالدركالىعمدوهالذىالجبلمن.قمةوقذفتهم

الله.0لامداهيعلم

-؟.2-
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حضارتمعيهاقامتالتىالدعاثمكلالملمونفقدوهكلىا

ودولةودين..وعمل!لهعلمالاسلاممنتنعوماىل"وألوعلومهم

للمعرفةكينبوعالاسلاممنتنبعوالتى..وجهادؤعغيدة..
،آنفىودنياممدينهمالملمونفقدلقدازن.جمعاءالافسانية

ايضاالثريةبخسارتهموضرت

هل........الخواطرهلىهيلأذهانتطرقانلابدن!و
شتىفىالقياداتيتلمأخلىعندماالاللامطربقالغربسصلك

يتجههاالتىالوجهةصماثم،!أ..الملمينايدىمنالعلوم

وجهةمعتتفقومل،،..الأيامهلىهفىالحديثالعلم
الفصلفىسنعالجهماهىالخواطرهلىه00011الاللام

التالى.
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الئاسعلفصا

يىاكرضضاوبحر
!معسالابلق

ألهاةتستضم(نىيمكنمخيرالهاةان،لبحثة!قمفئدكرنا

البحثهلهفىبصمطهنحئماهولللكل!ثموأبرز.سواءللمثر

طعلم.هو..

؟نيمكنايغاوهو..للخير6ةاديستخدمانيمكنلهالملم

ناويمكنللسلمالهلاةيستخم،نيمكن.للثرالهاةيستخمم

و،لرفاهيةللمزألهلاةيستضملهنيمكن..للحرب6ةأديستخدم

و؟لفقر.للول،ولةيستخدمأنويمكن

مو:واللحظةالتونىالذهنالىيقفزانلابدالذىوالسؤال

احديتخيرانيمكنويمفنقيضينالىالعلميتجهانيمكنكيف

علىالعلمفهمعلىتعنمدالالليهذاعلىوالاجابة.الطريقيئ

العلموليىالمبادىءمنبمبداالعلمفليى..الحقيضوجهه

تلكو1الوجهةمدهالىالبثريةتوجهانىيمكنالمقائدمنبعقيدة

وااداةمووانما..ذافياوالطريقهدأالىبالانانتسيراو

.العقيدةتلكاوالمبدالهلىاوسيلة

الىيدعومبدا..فاصدومبدأصالحعبداهناكابئو!لهما

ومبداالفضيلةعلىقائممبدأ..افيالىيدعووميد؟الخير

+..-104-
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الئيطانالىمتجهومبدااللهالىمتجهمبدا..الرذيلةعلىقائم

بهاتتحققالتىالوهمانلاحدلأنه..العلميكونأنلابدفكذلك

وثرما.بخيرماالمبادىءاغراض

ولابدالثطانبمقلاعحابهانيفكرلابدالثيطانتملكهمبدأ

الااليطانينتجومل..الشيطاننتاجمننتاجهيكونان

المدامدافى!!..ثروراالاالثيطانينفثوهل0011قدرا

.اثطانبدورالعلميقوم

فىاصحا!ايفكرانلابدالفضيلةعلىركانزهاتقوموعقيدة

العيدةهذهظلوفىنورمننتاجهايكونانولابدالفضي!لةاطار

ييروافلاالناسأمامالطريقينيراللىىالراجبدورالعلميقوم
.نورادالايتجهواولاالنورفىالا

فىنقيضينالىيتجهعندماللعلممثالانضربان!نونريد

متناقفين.وعقيدةمبداظل

..عورةأقبحالرقحمأةمنيخبعمبدأ

..مصانيهاسمىنىالخيرالىتتجهوعقيدة

المئاليكونومى.الخيهرعقيدةالىلننتهىالئربمبدأونبدأ

قجمعتالذىالمبداانتقينانغولمابصدقناطقاعنهنضحدثاللىى

تجمعتالتىالعقيدةوافتقينا.ثركلدونهاالتىالثرورل!"فيه

خير.يدافيهالاالتىالخيرعواملكلفيها

اكعلعلىيجمعمبدافجدولا..الثربمبدأسنبداقلناو!ما

الفاسدالمبداذلكثلصورهاقبحعلىالرورانواعكلوجه

النطاققالبئريةبهابتليتوالدى..بالثوعيةيىالدى

القرنفىالعملىالنطاقفىفمعثرالتاسحالقرنفىالنظرى

عدةلأسبابسوي!ثلاالملىهبعلىاختيارناوقعولقدالمئرين

اهمها:

ة!خء-205-
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عماالنظربعرت)العلمباسمقافمةدعوةالثوعيةان:ولا

مدههماندعاتهاويزعم(جيمةعلميةاخطاءمنعليهنطوى
للتطوراتالواعيةالعلميةالنظرةمنوص!تمدالملمعلىقائم

تختفىالتىال!تارهذاانوالواقع.الثريةوللطبيعةالانانية

الذىالمثقفالابمنامثيرعقولبهرقدخلفهمنالثيوعية

ايضااليوعيةاحضانئوارشالعلمباسمال!قيدةعنتخلى
العلم.باسم

علىدليلاالعلممنبندلنفهااليوعيةادعاء.وليى

..ادعاءهووانما.نظرتاعحةمجلىبرهانااودعواهاصدق

تعوزهادعاءهو"!ماولهيظلأتلولاذلكمياكرلاادعاءمجرد

العلىوالديلالملميةالحجة

المالنصفمناكثرعلىاليومتيطرالثيوعيةان:ثانيا

الحقيقىوجههاعنالستارازاحةمنالمقامهذافىلنالابدفكان

المذهبهداظلفىالعلماليهاييرالتىالخطيرةالوجهةلبيان

الخطير.

الرقعةهلىهعلىقيطراناستطاعتالثوعيةان:ثالثا

وافهاقرنالنعفمنتقربوجيزةفترةفىالعالممنالعظيمة

اسلطا!تبطانمعهاتطىالتىالمدفترةشتزاللاكللك

أكبر.رقمةعلى

سحيقةهوةايةالىنبينانلنالابدكانتقدمالدىلهدا

وسطبالعلمسلكهوعرطريقوأىبالعلمالئيوعيةطوحت
الظلمات

ائباتمحاولةالثوعيةوراءهتتترقناعاالعلمكانلقد
وشلةذلكفىثلهابعدالعلماصبحثمالفاسدةقظرباضاعدق

بغيرالبوعيةقالدخولعلىواجبارهمالناسلقهرجبارة
وسيهطحيكونأنلهبكل.مثيئنهمخلاتوعلىارادتهم
أنوبكل،لشيوعيةسيطرةتعتتقع،لتىطثعوبلرلهاهية

طناسبينالمميشةمستوىلرلهعكوسيلةطلميستخ!م

.-.106-ة.ء
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يلاغراضلخدمةالناسقسخيرايضاكانالعلمتخيرومح

الانانية.رداءعنهمخلموا.9بمدذاتها

قحتليهنغوى..العالمعلىيسيطران.يريداليوسالمبدأ

للشيطانالملمتسخيرمنلابداذن..اجمعونالناسلوائه
تسخيرمنلابد..الأصلحةلعناعةالعلمتخيرمنلابد

لصحقالعلمتخيرمنلابد..والخرابالدمارلعناعةالعلم
-،اللاملتحقيقالعلمتخيرمنلابدأو..اليوعيةاعداء

..فطاقاوصعلىالدمارهوعندممواللام

ماداموأحلاميماغراضهملتحقيقتكفىلاالماديةالطاقاتومن

الانسانيةفلتذهباذن..دميتهم1وبانسافيغيحتفظونالناس

الانسلانوليتحولللشيوعيةالخصرليتحقق،ا!دميةولتنهزم..

ارادةانكانتاللهمشيئةبغيرتتحركوارادةبغيرتعملصماءلة1دا

الدوائربالانانيةيتربصونالذينالثياطينمثئةاولأسيار

اقبعفىالثرخدمةفىيسخرونهالذىعلمهممبغهوهذا
الجسمبالانسانيعترفلافالهدمبدأالهتخدمهعدماعوره

.الصماءو*لةبالمارةيعترتوانماوالروح

1لقشيبفوبهلى،لعحاهارمنلابدته!لابالل!ةهل!فى
فيمنبعخيرتشملهسماويةوعقيهمةانسلاليةلهكوةتتبناهحين
عندمنسماويةلهكوة.عوبكلمنمشرعنهوتهمطعجانب

..و،لضص،لخيرلهلانسلأليةد،ر،،للىى!رحمن

فىكرنا!والد،*سلامهى،لدمموةوهل!،لمقيمةهله
لايئالههل.سدمفىوالمسلمينيلاسلام+لارالسابنىمفصول

8..لثرمئبارلهةلهيه

فىطري!*فاقبصد!فايقحونالم!لمينعلماءعنسممنالقد

.علم.أجممينالناسو!كللىجمعاءالانانيةعلم..الريفالملم

ئهرةلاالليمالانسانىالعقلثرة..الرخاءوعلم..الرفاهية

الضرعلملاوالايمانالعقيدةعلم..الأئيمالثطانىالعقل

-107-
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بلغمهماانهيملمالذىالواعىالمدركالانانعلى..والالحاد

الذىالمتكبرالئربرالجبارالضالالانسانعلملا..اللهعبدفهو

ابداكانماالعلمهذا..سناهدونعينيهويفمضاللهيرىلا

مل!سوعليهاللهعلىاللهرلولعنهقالالذىوهوالرليعرت

يتقربوهل.ربهمالىصاالناستقربعبادةاىنريضةأنه
المسلمينعندالعلميعرتويمف..بالخيهرالاربهمالىالناس

خيةللهتملمهبانامربمالرلولوصفهاللىىوموالثرطريق

الطريقمذاقالثرينبعفأين..تبيحوملىاكرتهعبادةوطبه

001اليهوالتقربوقسبيحهوعبادتهاللهخيةتحغهاللىى

فىت!تخدملمالملمينعلومانالبالعلىيخطرولقدلا

بطاقةقيستاذاللبثرتصلحلابيطةبدائيةكانتلأضاالر

العرينالقرنفىالتدميروعلوماللىرة

وابطالملينعلوممنادنىعلومافانكذلكليىوالواتي
وتتتمالرعلىتقدر!لانتثور2ووبابلالنرعونيةمصرنى

اغلبفىو!لانواالقديمةمعرفىامهنةالخدمفقد.نجيه

والنجوموالطباميياءمعارتاهمتخدموا-الملماءهمالاحيان

الىوالتوصلبالباطلالأموالعلى1لاستحواذو-رح!لافى

والتحكموالمقولويلأجاموالأرواحالقلوبعلىالمطلقالب!لطان

.والاذلالبالمبوديةالناسامور!لهلنى

لأنفهمايثاراللناسيبيحونهلاالعلمبهدايتاثرونوكافوا

..العبيدبهيدلونالدىامافراللطانعلىالهتحواذابالنفع

تفريق.بلاكله"اثعب"وممامهانوعبيدفرعونمبيد

لتمنمهمتكنفلملثرالملميتخدمواانالملموند1ارولو

..الوءعملعنلتعجزهمولا-علومهنمباطة

بهيفحكواوان..اللهعنالقلوببهيصرفواانالثرأترب

واناللطانوينالواالمتدفقالمالفينالواوالجهلاءالنلىجملى

العامةعن"هو!بحي

-108-
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واللاطينالملوكالىبهيتزلفواوان

السلطانمظالمليبرروابهيلتوواوان

العلمأنقشهدمضيئةمثرقةصفحة..التاريخهوهذا
".لهيتخدمولمللثريعلمالاللامى

(الهواتمطايامنمطيةوانمافربضةيعدلملأنهذلك

..حماهالىالعلماءبهايتقرب.اللهلى1فريضةذلك

البناءةحالاسلاموروالهدامةاليوعيةروحتفعيلبمد

عندماللعلمواضحاثالافربضاقدنكونبالملحمنهماكلوعلاقة

متناقضيى.وعقيدةمبداظلفىنقعينالىبتجه

وضمناهاللىىالاطارداخلالفعلمذافىاملاميكتملومى

ديرانينبض"*سلامنطرلهىةثي!محل،طعلموجهة"وهوله

الضربىالعالمنىالعلمانوالواتي.الغربىالمالمفىالعلمالى
عقيدقيلهليتلأنهالاصلامفىالعلموجهةتخالفوجهةيتجه

مثلادالناس!دىهوولا،!اممالوم!لاالىبهتدفععؤنة

.المقيدة!ملىه

فطب*محمد*ستلابصءالضيعكاهل!أوضحولف
لىوالعلمالدينبينالصنيفةالفرقةهذهحدثتفنذ):يقول

وبناعبه!خريخالفطريقفىمنهماكلسارعنلى..اوروبا
ثومنلا."لهانرةملحدةماديةفلفةكلالفربشملت..العداء

خاصةصالعلمامرونىالحياةامورمنامرفىقحكمهولابالله
حر2تأخلىداروناطلقهاالتىالموجةومضت.الحياةأمور!للبين

!مالخالدالانانىالتراثكلالعلعطريقسنقحرت..مداها

نرويددارونبعدمنالوجودالىوطلع..وققاليد.واخلاق!قيدة

بثصفةصورةلانانيةالنفصويعورانالعقيدةبلوثانوماركى

الصراعواحغادفرويدعندالجنصاقذار..بالأقذارمليئة
..ماركىعندالطبقى
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والرياضةوالفلكواميعياءالطبيعةفىكثيرونعلعاءوطلح
شجبارةآفاقاويقحونجبارةعقرياتعلىمثتملونلطب1و

المقيدةطريقفىاليرففونيريلاسفمعومنهم.العلومهده

الله.هدايةعنوبخكبون

اخلطتحينالدرسمنواحداجانبااوروبادعتولقد

الدراسة.وطريقةالمعارفعنهمونقلتلأندلىفىب!للمين

والجلدوالصبرفيوالمزيمةوالقصدالجدعنهماخدت
..حا!او

فىوالاخلاعىالبحثعلىوالتوفرالعلماحترامعنهماخدت

..الدر؟سة

..الصقيدةوتاخد..اللهتاخدانابتومنها

فىبهوسار..الشيطانتلقفهفقداللهعنالعلمتخلىواذ

(.الفلالطربقفىوأبعدالرطربق

فىاداةيعبحالانانالىاللهمنحةالعلمانالثراول)
الله.عنالانانويبذامفرطريق

ذريعةيعبحالحقالىالانانهمدىالدىالنور.والملم
البحوثفى.الحياةمناصمنص!نمكلفىالباطلالىالناس

والروحيةوالفكربةوالأدبيةوالاجةوالاقتعاديةإلاجتممكلية

..ابحوثصمنبحثو"لهل

الفصقاداةيصحوالرسامالحلالبهيمرتالدىوالملم"
!..الفسادنزيد(،علمية"بنظرياتلأخلاقعلىوالخروج

التحطماداةيعبحالرىالجرالىالانانطريقوالملم

..الانانلهثهدهماكالغالمرعببالموتيهددهاالثرية-!ده

فىمافلةونجازاكىميروضيمافى"الصغيرة5تجربتهلزالوما

0011لأزهان

(،لشهو،تمطايامنمطيةوانمالهريضةيعدلملألهلهللث
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ضاضض

لعللافةلرىلردلههىأخيرة،لعلمعنكلمةمنلابدكانىادا

الوحيمة،لتىالثربعةهو*سلامبانىصالهقوبيانبطعتيلهق،لعلم

انحرالىولالهيهعوجلااللىىمي!سلابمفهومههعلم،لىهعت

جيعاالناسدعا.الملمالىالناسودعاالاسلامجاءفقد

ايمانااليزدادفىالعلمالىالمسلميندعاملمينوغيرملمين
الهادية.والمدنيةالمؤمنةالحضارةطربقفىبالعالمولييروا

به.فيؤمنوااللهالىليهتواايضاالملميهنغيرودعا

حتىالصالحةالعقيدةظلفىالملمسار!ترايخاوقر

ئم..لطمانينة1والاي!انمنساميةآفاقالىبالئريةارتفع
بهاط!والهاويةحافةالىبالانانيةوانحرتالعلمافهار"!يف

.الصقيدةعنتخلىعندماالرذيلةحماةفى

الىاللاماعادةالىحاجةيكونونعاالهثداليوموالملمون

صراع..الأياممرعلىالصراعلجةفىتنرقالذىالثرىالقلب

هماليوموالملمون.والمقيدةالمارةوصراع..والملمالدين

فهموالضلالالربحورمنالانانيةبانثالالناساجدر
اللاماحلاليتطيموننر،يدةعقيدةمني!لكونبماوحدهم
ينزتيكادالتىالانانيةقلبفىوالحضاماللددمحلوالوئام

.الحياةقطراتعنقطرةخر2
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*نسانيةجراحب!ضميد؟لناساولىهم،ليومالمسلميئ،نى
من*نسانيةينقلد،حتى،لعقيمةدلهعاتمنبمطعة،لطمبانقاد

*نسانالبارالمادعربهمابنها*نسانيةابن،لحيو،ن*نسانغمر
.*نسات

زانرجوجمعاءوالبثريةالمسلمينلخيرةو!هللههىوأخير،

.بالثمارتاقاحتىالقدب،!ماد،دقصل

مبحثعستلزماتفىبعي!ةالخلالمةهل!عونفقدوبعد
لاواخشىمقال،لمقامهلافىللهلأنحبهاانىرأيتومنىطعلمى

طفلال.كلا!ارىوصهلهيهاقول
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